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 اهلل الرحمن الرحيم((  بسم))"

ل دين الرسول حممد ( 
ّ
د ملن بد

ّ
 ( -ملسو هيلع هللا ىلص - اجلواب املسد

ة) 
ّ
ة،خيانة شرع،وخداع شعب،وإذالل أم

ّ
   )عائلة آل سعود الضال

 
 ـالــفِيـاا ُمَحـْوقِ ـــ*** ُمَحْسبِـالا ُمْكتَ  لا قِي ُمَحْمـدِ ـــِم َخـالِ ــأَْبـَدأُ بِاسْ 

 يناا ــــراا معــــه مدبـــ*** راٍض باا ــــــستعينم هللا مـــــدأ باســأب

نا ــُه ُمبَ ـــَ *** ِكَتـاب ـَزلـْد أَنْ ـِذي َقــُد هللِ الــــَوالَحْمـ  الـــا ُمَفـصَّ ــــيَّ

ـ ـٍد َخْيِر المَ  هِ ـالةُ َمْع َسـالِمــــُثمَّ الصَّ  ــالــَعلَى *** َرسـْولِِه ُمَحمَّ

ْحِب الكِ  بَ ـَراِم الفَُضـال *** األَْنجُ َواآلِل َوالصَّ هـر الُهـَداِة النُّ  الــِم الزُّ

ـاَدِة الغُ َوالتَّ  ْيَن لََنـا ُمَكمَّ ــابِِعْيَن َوالسَّ  ـالـــرِّ األُلَى  *** َقْد َنَقـلُوا الدِّ

ُ ِهُم َوكــــابِِعيْ ـــوَتـ  الـ* َوُكلُّ َمْن َعْنـُهم لَـُه َقْد َحَمـَتـال ** لُّ َمنْ ـــــ

الُم َواْنَجلَىال *ـــالٍم وب  ـــالٍة َوسَ ـــى صَ ـأَْزكَ   ** َتُدْوُم َما اْسَودَّ الظَّ

 وبعد ،،، 

فيقول كاتب هذه السطور احلّر املأسور ) فارس بن أمحد بن مجعان آل شويل الزهراني ( من 

سجن احلائر مبدينة ( يف 01( يف املبنى )ب 2( يف اجلناح االنفرادي رقم )2زنزانته االنفرادية رقم )

( بدأت بعد صالة العصر يف كتابة هذا الرد على الدعاوى 01/2/0141الرياض ويف يوم األحد بتاريخ )

والتهم املوجهة إلّي وإىل من يسري يف نفس الدرب الذي أسري فيه من إخواني وأحبابي يف كل مكان 

( ومتَّ نقلي 01/6/0121ا بتاريخ )وذلك يف أواخر السنة التاسعة من سجين،حيث اعتقلت يف مدينة أبه

بعد ساعات إىل سجن )احلاير اجلائر( ومنذ ذلك التاريخ وأنا أتنقل يف أجنحته االنفرادية بأوامر 
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السّجان إىل يومي هذا وقبل سبعة أشهر من هذا التاريخ وحتديدًا ما بني أواخر مجادى اآلخرة من عام 

ِرَض عليَّ اخلروج إىل ما يسّمى )سجن املديرية( وذلك ( ُع0141( إىل أواخر شهر حمرم من عام )0144)

متهيدًا حملاكميت مخس مرات رفضتها مجيعًا،وكتبُت لكم بأن حتكموا مبا شئتم ولتقضوا مبا 

 تقضون به فال اعرتاض وال ردود، فاألمر هلل من قبل ومن بعد ما شاء كان وما مل يشأ مل يكن،

بقيت ألكثر من مثان سنوات بال حماكمة ومل تأت وتوقعت أن األمر انتهى عند هذا ألني 

حماكميت إال يف سياق أحداث ووقائع جعلت من تركين كل هذه السنني بال حماكمة يغّير رأيه 

ويف يوم  - وهو حممد بن نايف-ولو مل يأذن مل ُأعرض على احملاكمة  وقراره فأذن مبحاكميت،

ىل سجن املديرية حملاكميت فرفضت كرفضي ( ُعِرَض عليَّ اخلروج إ0/2/0141اجلمعة تاريخ )

السابق وتوقعت أنهم يتصّرفون كالسابق بأن حيضروا لي ورقة وقلمًا لكي أكتب بذلك ويوثقونه 

ألني أرفض التصوير وأحيانًا يلّحون على التصوير وأرفض دائمًا إال مرًة -بالصوت عرب الكامريا 

املهم توّقعت اإلجراء املعتاد ولكّن فوجئت عند - واحدة أخذوا صورة سريعة للوجه والباقي بالصوت

فوجئت بدخول أعداٍد  -أي بعد أربع ساعات تقريبًا من عرضهم األول-الساعة الثامنة تقريبًا 

)السود املربقعني( ومعهم الكلبشات والعصي  الطوارئكبرية من العسكر يتقدمهم بعض جنود 

وإال...( ومارسوا اإلرهاب والتهديد بالويل  الكهربائية وكامريا التصوير وكان كالمهم )ختُرج

والثبور وعظائم األمور فرفضت اخلروج وقلت احكموا مبا شئتم غيابيًا بالقتل أو باملؤبد وارتفعت 

األصوات ورأيت الشروع منهم يف مّد اليد فقلت هلم )بال عنرتيات واحذروا أن تطّبوا يف مطّبات أنتم يف 

لف ظهري وساقوني ُمكرهًا ال خمتارًا إىل سجن املديرية وأضربت عن غنى عنها اخل ...( فكّبلوني خ

الكالم إىل أن وصلت هناك ثم أضربت عن الطعام حتى صباح يوم السبت جاءني أحد ضباط ذلك 

( فقال : بأن التوجيه عندنا بإحضارك ) بالقوة 8( غرفة رقم )2املكان وأنا يف اجلناح االنفرادي رقم )

سّمى ) باحملكمة اجلزائية املتخصصة يف شؤون اإلرهاب وأمن الدولة ( وأن اإلضراب اجلربية ( إىل ما ُي

ال فائدة منه وإذا ذهبت إليهم فقل ما تريد وارجع إىل احلائر ففككت إضرابي ثم استخرت اهلل ودعوته 
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ا أو الصدع مبا ُأدين اهلل به أمامكم وذلك أّني كم - الصمت –فكنت بني خيار عدم الكالم معكم 

 قال الشاعر : 

 ـتها *** ُمني الضمير بغفوة النعسانــــما بين محكمة تقـام وأخ

 تان؟ــه *** أرأيت كيف تبجح البهـــالشعب يلعنها وتقرن باسـم

 ـيزانـــــــفيها القضاة هم الخصوم وإنها *** لعـدالٌة مخـتلة الم

 وكما قال اآلخر :

 خرجها وسام فنونقالوا: محاكمة، فقلت: رواية *** أعطوا لم

 كينيـعاا *** قد أضحكتني مثل ما تبــهي شر مهزلة ومأساة م

 انونـق *** وهو الذي يقضي بال قــقـدع ومحــالخصم فيها م

 أرأيت محكمة تحاكم أمةا *** بالظن والشبهات والتخمين

 وكما قال اآلخر :

 نيي *** هل تلك محكمة أم سجن بسيوــــــالحكم جاء ولم تبدأ محاكمت

 ي *** وأصدر الحكم بين الكاف والنونــــــماذا أقول لمن أبدى كراهيت

 في السجن مذبحة واليوم مقصلة *** ترنو لرأسي بتصريح ومضمون

 وكما قال اآلخر يف قصيدة ) على لسان أٍم لولدها ( :

 أما حكايتنا فمن لون الحكايات القديمةْ 

 تلك التي يمضي بها التاريخ داميةا أليمةْ 

ار والبطش المسل ح والجريمةال  حاكم الجب 

 وشريعٌة لم تعترف بالرأي أو شرف الخصومة

 ماعاد في تن ورها لحضارة اإلنسان قيمة
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 الحر  يعرف ما تريد المحكمةْ 

 فقضاته سلفاا قد ارتشفوا دمه

 ل يرتجي دفعاا لبهتاٍن رماه به الطغاة

 المجرمون الجالسون على كراسي القضاة

 ا وسيق أبوك في أصفادهحكموا بما شاؤو

 قد كان يرجو رحمةا للناس من جالده

 يخون حب  بالده - يرحُمُه اإلله -ما كان 

 لكن ه كيد المدل  بجنده وعتاده

 المشتهي سفك الدماء على ثرى بغداده

 كذبوا وقالوا عن بطولته خيانه

 وأمامنا التقرير ينطق باإلدانه

د عن سواه  هذا الذي قالوه عنه غداا يَرد 

( جاءوني بعد الفجر وقالوا هّيا إىل )احملكمة( فخرجت معهم 4/2/0141فلما كان يوم األحد )

وركبنا )الباص( وألول مرة من تسع سنني التقي بالسجناء إال يف حاالت شاذة ونادرة واستثنائية فأنا 

السابقني إما معزول عن العامل وعن الناس،فلما وصلت إىل ما ُيسّمى )باحملكمة( كنت بني اخليارين 

والسداد، فبدا لي رأي ثالث وهو مساع ما  اهلدايةالسكوت أو الصدع ألني استخرت اهلل وسألته 

عندكم ثم الرد باختصار شفهيًا خبروجي إليكم مكرهًا ال خمتارًا حتت العصّي الكهربائية وأني سأرد 

( 1/2/0141له( يوم االثنني )على الدعاوى والتهم كتابًة مفصلة وعدت إىل )احلائر اجلائر الظامل أه

وهذه السطور السابقة مقدمة خمتصرة لكي يعلم من يريد حماكميت كم هو ُظلٌم وجوٌر أن يبقى 

اإلنسان سنني عددًا بال حماكمة، وأن يعلم أن حماكميت جاءت لضغوط سياسية وإعالمية 

 العيون بأن الناس تتحاكم وأن يعلم بأن حمكمته هذه صورية ال معنى هلا إال ذّر الرماد يف وحقوقية،
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وأما أنا فالذي أجزم به أنَّا يف بلٍد )اخلصم فيها واحلكم واملّدعي واحملقق والسجان  أمام احملاكم،

والقاضي والشرطي .. إخل( هم جمموعٌة وزمرٌة تتحّكم يف كل ذلك يقودهم )حممد بن نايف( 

روج إليكم ألني ال أرى فائدة من ذلك وكما قيل )فيما اخلصام وأنت اخلصم واحلكم( وأنا رفضت اخل

فاملسألة يف النهاية كما قيل )عنز ولو طار( ومبا أنين ُأكرهت على ما جرى وحصل ما حصل فكما 

 قال الناظم :

ـفَّـ ـا َوَتـالَقِت الصَّ  انِ ــــــــَوإَِذا اْضُطِرْرَت إِلَى اْلِجَداِل َولَْم َتِجْد *** لََك َمْهـَربا

ـَعلْ ـــــَفاجْ  ـا َسابِغا ـْرَع َسْيفَ ـــِكَتـاَب هللاِ ِدْرعا  ـَك َواْبـُد فِي اْلَمْيَدانِ ـا *** َوالشَّ

 ولنــب جواد العزم في الجــة *** واركــــــة البيضاء دونك جن  ـــــــ  والسن

ة اإلنســـت بصبرك تحت ألوية الهدى *** فالصــــواثب  انـــــــبر أوثق عد 

 انـــــــــــارس الطع  ــــــد *** هلل در  الفــل معانـــحق كح الــــعن برمــواط

د هلل غير جبـــــــواحمل بسيف الصدق حملة مخلص *** متج  انــــــــــــر 

ولي يف ذلك سلف وهو شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل فقد رفض احلضور إىل من حيكم فيه حبكم 

فقلت : أنا ال أحضر إىل من ] (: 6/421اهلل يف الفتاوى الكربى )اجلاهلية وبغري ما أنزل اهلل يقول رمحة 

حيكم يفَّ حبكم اجلاهلية وبغري ما أنزل اهلل ويفعل بي ما ال تستحّله اليهود وال النصارى كما فعلتم 

يف اجمللس األول وقلت للرسول : قد كان ذلك حبضوركم أتريدون أن متكروا بي كما مكروا يف 

 أجيب إليه ولكن من زعم أني قلت قواًل باطاًل فليكتب خطه مبا أنكره من كالمي العام املاضي هذا ال

ويذكر حجته وأنا أكتب جوابي مع كالمه ويعرض كالمي وكالمه على علماء الشرق والغرب 

فقد قلت هذا بالشام وأنا قائله هنا وهذه عقيدتي اليت حبثت بالشام حبضرة قضاتها ومشاخيا 

فال يؤمر العامل مبا يوجب ] (: 6/426أ.هـ ويقول أيضا رمحه اهلل .. الفتاوى الكربى )[  وعلمائها ... إخل

فأخذا اجلواب وذهبا فأطاال الغيبة ثم رجعا ومل يأتيا  -أي يف كتمان العلم  -لعنة اهلل عليه 

بكالم حمصل إال طلب احلضور فأغلظت هلم يف اجلواب وقلت هلم بصوت رفيع : يا مبدلني يا مرتدين 
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عن الشريعة يا زنادقة وكالمًا آخر كثريًا ثم قمت وطلبت فتح الباب والعود إىل مكاني وقد كتبت 

هنا بعض ما يتعلق بهذه احملنة اليت طلبوها مين يف هذا اليوم وبينت بعض ما فيها من تبديل الدين 

كتب منها ما وإتباع غري سبيل املؤمنني ملا يف ذلك من املنفعة للمسلمني وذلك من وجوه كثريه ن

أ.هـ ويقول أيضًا رمحه اهلل يف الفتاوى الكربى يف كتاب الرد على الطوائف [  يّسره اهلل تعاىل ...اخل

فإنه يف آخر شهر رمضان سنة ست وعشرين ] ( :6/424امللحدة والزنادقة واجلهمية واملعتزلة والرافضة )

مراء والقضاة ومن معهم وذكرا رسالة وسبعمائة جاء أمريان رسوالن من عند املأل اجملتمعني من األ

من عند األمراء مضمونها طلب احلضور وخماطبة القضاة لتخرج وتنفصل القضية وأن املطلوب 

خروجك وأن يكون الكالم خمتصرًا وحنو ذلك فقلت سلم على األمراء وقل هلم : لكم سنة وقبل 

اعة مل تسمعوا مين كلمة واحدة السنٍة مدة أخرى تسمعون كالم اخلصوم الليل والنهار وإىل الس

وهذا من أعظم الظلم فلو كان اخلصم يهوديًا أو نصرانيًا أو عدوًا آخر لإلسالم ولدولتكم ملا جاز أن 

حتكموا عليه حتى تسمعوا كالمه وأنتم قد مسعتم كالم اخلصوم وحدهم يف جمالس كثرية 

ضوركم فإن هذا من أقل فامسعوا كالمي وحدي يف جملس واحد وبعد ذلك جنتمع ونتخاطب حب

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ] العدل الذي أمر اهلل به يف قوله

فطلب الرسوالن أن أكتب ذلك يف ورقٍة   {85}النساء: [   ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې

 أ.هـ [  فكتبته فذهبا ثم عادا وقاال:املطلوب حضورك لتخاطب القضاة لكلمتني وتنفصل

ليت أكرهتموني على احلضور إليها ليست مبستقّلة وال حمايدة وال حّرة واألمر وحمكمتكم هذه ا

كّله ُيدار خبيوط اللعبة اليت حيركها األكابر اجملرمون وهذا ما ُأدين اهلل به وأعتقده واملسألة 

صراع بني )قوة احلق وحق القوة( فأنتم يف خندق )حق القوة( وحنن يف خندق )قوة احلق( وهلذا أقول 

 ا       قال أبو طالب :كم

 ولمــــــــــــــــــــــا رأيت القوم ل ودَّ فيهم *** وقد قطـــــــــــــــــــــــعوا كلَّ الُعرى والوسائل

 وقد صــــــــــــــــاَرُحونا بالعداوِة واألذى *** وقد طاوعوا أمر العــــــــــــــــــــــــدوِّ المزايل
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ةا *** يعضون غيظاا خلفنــــــــــــــــــــــــــــا باألناملوقد حالفوا قوماا ع  لينــــــــــــــــــــا أظن 

 صبرت لهم نفــــــــــسي بسمراء سمحٍة *** وأبيَض عضٍب مــــــــــــــــــــــن تراث المقاول

 ـــــــــــــوٍء أو ملٍح بباطلأعوذ برب النـــــــــــــاس من كل  طاعٍن *** علينا بســـــــــــــــــــــ

 ومن كاشح يســــــــــــــــــعى لنا بمعيبٍة *** ومن ملحـــــــــــــــــــــــٍق في الدين مالم نحاول

وقد استلمت أوراق الدعوى ألردَّ عليها فلما قرأتها علمت أن املباحث هم من صاغها وكتبها وذلك 

فرتة وأخرى وجلست مع أكابرهم وعرفت طرحهم ورؤاهم  أني عندهم مدة تسع سنني وألتقيهم بني

وكيف يفّكرون وينظرون لألمور واخلالصة لذلك أنهم يف أمٍر مريج ويف قوٍل خمتلٍف يؤفك عنه 

من أفك يرّددون ما ُيقال هلم وينّفذون توجيهات واعتمادات من فوقهم وإن أيقنوا أن هالك البلد 

 -شافية :فيها،وكما قال الناظم يف الكافية ال

 فاسأل بهم ذا خبرة تلقاهم *** أعداء كل موحد رباني

 واسأل بهم ذا خبرة تلقاهم *** أعداء رسل هللا والقرآن

إضافة إىل ركاكة األسلوب وضعفه وتناقضه وشحنه باألراجيف واألكاذيب واإلرهاب اللفظي 

منفرة ومقززة مألت وكيل التهم والدعاوى وقلب احلقائق رأسا على عقب ووصف اخلصوم بعبارات 

الصفحات وإبداء رؤيٍة وتصّوٍر ألحداث ربع قرن تقريبًا بشكل ساذج وسطحي ومغالط للواقع واحلقائق 

وإغماض العينني عن أحداث كربى عصفت بالعامل وتسببت يف ما تالها من أحداث لكن كما قال 

 -الناظم يف الكافية الشافية:

 فالبهت عندكم رخيص سعره

 عافي عبدهفالحمد هلل الم

 فألجل ذا نبذوا الكتاب وراءهم

 وألجل ذاك غدوا على السنن التي

 يرمونهم كذباا بكل عظيمةٍ 

 

 حثوا بال كيل ول ميزان 

  مما بالكم ياذوي العرفان

 ومضوا على آثار كل مهان

 جاءت وأهليها ذوي أضغان

 حاشاهم من إفك ذي بهتان
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 -ريرة رضي اهلل عنه حيث قال : قال رسول اهلل وتذكرت عند قراءتي هلذه الدعاوى حديث أبي ه

إنها ستأتي على الناس سنون خداعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤمتن ) :  -ملسو هيلع هللا ىلص

فيها اخلائن وخيون فيها األمني وينطق فيها الرويبضة ( قيل وما الرويبضة ؟ قال : السفيه يتكلم يف 

(" وقال البوصريي بأن يف إسناده مقال وهو كذلك 1146ه )( وابن ماج2102"رواه أمحد ) (أمر العامة

قبل الساعة سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ) لكن رواه أمحد أيضًا بلفظ 

 (وينظر فيها للرويبضة)ويف لفظ  (وخيون فيها األمني ويؤمتن فيها اخلائن وينطق فيها الرويبضة

( وجّود إسناده ابن كثري يف النهاية،وعن أنس رضي اهلل 8111مه )وإسناده حسن فهو يقوي ما قبله ورق

)إن بني يدي الساعة( سنني  -  ويف لفظ -إن أمام الدجال ) : -ملسو هيلع هللا ىلص -عنه قال قال رسول اهلل 

خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب وخيون فيها األمني ويؤمتن فيها اخلائن ويتكلم فيها 

( 04211( )04211"رواه أمحد ) ( ضة ؟ قال : الفويسق يتكلم يف أمر العامةالرويبضة،قيل وما الرويب

بإسنادين أحدهما حسن واآلخر فيه لني" وهذا واهلل أعلم من نوع األشراط اليت تتكرر ما بني زمن 

وآخر،وإن مل تكن هذه السنون يف العقود األخرية بالسنوات اخلداعة فمتى؟ ويزيد الطني بّلة هذه 

فضائية واإلعالم اململوك هلؤالء الرويبضات يف بالد املسلمني الذين يقومون بدور سحرة القنوات ال

 [   ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ]  فرعون قبل إميانهم كما قال اهلل

واخليانة  والفضيلة رذيلة، لة فضيلًة،فقلبوا املوازين وبّدلوا احلقائق وصّوروا الرذي  {111}األعراف:

وأصبح الصنائع والعمالء سادًة وقادًة يوّلون  والشجاعة جبنًا، واألمانة خيانًة، واجلنب شجاعة، أمانًة،

ويعزلون ويأمرون وينهون وصورهم متأل الشاشات واجلرائد واجملالت وكما قال الشاعر يف قصيدة 

 )حبيب الشعب( :

 اتِّجاهْ  صورةُ الحاكِم في كلِّ 

 أينما ِسرنا نراْه !

 في المقاهي

http://www.h-dfa.com/vb/showthread.php?t=6423
http://www.h-dfa.com/vb/showthread.php?t=6423


 

 404من  9صفحة 
 

 في المالهي

 في الوزاراتِ 

 وفي الحارات

 والباراتِ 

 واألسواقِ 

 والتلفازِ 

 والمسرحِ 

 والمبغى

اتِ   وفي ظاهِر جدراِن المصح 

 وفي داخِل دوراِت المياهْ 

 أينما سرنا نراه !

* * * 

 صورةُ الحاكِم في كلِّ ات جاهْ 

 باِسمٌ 

 هِر ُبكاْه !في بلٍد يبكي من الق

 ُمشرقٌ 

 في بلٍد تلهو الليالي في ُضحاْه !

 ناِعمٌ 

 في بلٍد حتى بالياهُ 

 بأنواِع الباليا مبتالْة !

 صارخٌ 
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 في بلٍد ُمعتقِل الصوتِ 

َفاْه !  ومنزوِع الشِّ

 سالمٌ 

 في بلٍد ُيعدُم فيِه الن اسُ 

 باآللِف ، يومياا 

 بدعوى الشتباْه !

* * * * 

 ات جاهْ صورةُ الحاكم في ُكلِّ 

 نِعمٌة منُه علينا

 إْذ نرى ، حين نراهْ 

اا  ا َيَزلْ َحيَّ ه لمَّ  أنَّ

 وما ِزلنا على قيِد الحياْة !!!

  -نعم يف هذه السنوات اخلداعات اليت أوشكت على االنقشاع والزوال حال أميت كما قال الشاعر :

ــــــٌة أََمــــ ــــــا أُم   اع وتشتـرى ونصيبهـا الحـرمـانــٌة *** تبــــــــأُنــبــيــك أن 

ـــــٌة أسـيــادهــ ـــــا أُم   انـا *** خـــدٌم وخـيــُر فـحـولـهـا خـصـيــــــأُنـبــيــك أن 

 ـانــ*** تـاريــخــهــم روٌح ول ريــــحـــ ٌع مـن الكـذب الصقيـل فليس فـيقِطـ

 ــرانـــــت أذنـابــهــا الـفــئأٌســــٌد ولــكــن يـحـدثــون بـثـوبـهـم *** إن حــرك

 ــانـى *** قـــوت الـعـبــاد ولـيـلـهـم غـلـمتعفـفـون وصبـحـهـم سـطــٌو عـلـم

ــدون وُسـكـرهــم ســكـــم *** ـمـتـديــنــون وديــنــهــم بـدنـانــهـ  رانومـسـه 

 ـانــــريــكـعـرٌب ولكـن لــو نـزعـت قشـورهـم *** لــوجـــدت أن  الــلـــب أم
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ا لــم يـكـن فــجـيـال  ــدانُ ــي ظـلـهـم *** ظـــــلٌ ول بـوجــودهــم وجــــن مــر 

 ـرانــا *** نــيــٌر وفــــي أعـمـاقـنــا نــيـــلـــى الـدنـيـا وفـــي أعنـاقـننـأتـي إ

 ــــانــإدمـحتـى الـمـرارة أقلـعـت عــن نفسـهـا *** ولــنــا عــلــى إدمـانـهــا 

 ـانــاا وُيـعـمــل لـلـشـفـاه خــتُتخصـى لـنـا األسـمـاع مـنـذ مجيئـنـا *** شـرع

 ــدانـــرى *** مـقـلــوبــة بـعـيـونـنــا الــبــلــونسـيـر مقلـوبـيـن حـتــى ل ُتــ

ـــــا *** مـتـعــقِّــٌب وأمــامــنــا ســــــوالـــدرب مـتـضـح لـنــا فـوراءنـ  انُ ــج 

 ا *** مـــن أن تـمــر بـذهـنـنـا األذهــــانكـوت سكوتـنفيخـاف مـن فـرط السـ

 ونخـاف أن يشـَي السـكـوت بصمتـنـا *** فــكـــأنـــمـــا لــســكــوتـــنـــا آذان

 ه الـحـيـوانُ ـا *** لـبـكـى وأعـلــن رفـضــلـو قـيـل للحـيـوان كــن بـشـراا هـن

 ل اآلخر :وكما قا

 رـــــقتل امريٍء في غابٍة *** جريمة ل تغتف

 رـــــٍن  *** مسألةا فيها نظــــب آمــوقتل شع

 رـوة ل  *** يعطاها إل من ظفـــــــوالحق للق

 ن  *** من شرها على حذرـذي حالة الدنيا فك

بل والوسطية وأصبحنا يف زمن تتحدث فيه املسافحات واملتخذات أخدان عن الشرف والفضيلة 

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ] ولعلهن يعنني بالوسط )ما بني السرة والركبة( وكما قال قوم لوط

 {81}النمل: [   ٿ ٺ ٺ

اكذب ] وخالل هذه السنني أطلقت املصطلحات واألوصاف وسار البعض على نظرية )هتلر( : 

ويف ثنايا هذه  فكذبوا وافرتوا واستخدموا كل وسيلة ممكنة لذلك [ واكذب حتى يصّدقك الناس

الدعوى بل الدعاوى اليت استلمتها الشيء الكثري من ذلك فمن ذلك تكرار كلمة )اهلالك( يف 
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 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ] سياق الذم والتقبيح مع أن اهلل عز وجل يقول يف آخر آية من سورة القصص

 وله تعاىلفاخلالئق كلها تهلك ومتوت إال اهلل فإنه احلّي الذي ال ميوت،وق  {55}القصص: [   ڻ

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

ويف حديث أبي  -أي حتى إذا مات  - {43}غافر: [   ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

تسوسهم األنبياء كلما هلك نيب خلفه  كانت بنو إسرائيل[قال :  -ملسو هيلع هللا ىلص - هريرة أن النيب

وما زال العلماء عرب العصور  يب هالكه،(" فبّين أن وفاة الن0812( ومسلم)4111"رواه البخاري) ]نيب

أي مات  - [ هلك هالك عن كذا وكذا ...] يقسمون الرتكات واملواريث ويصدرون ذلك بقوهلم 

فكّلنا سنموت ونهلك فليست هذه العبارة خباصة بهذه األمساء اليت تذكرونها يف دعواكم  -ميت

 هذه فأنتم ال بّد هالكون يف يوم من األيام . 

لمة اإلرهاب هي كلمة ليست يف قاموس املسلمني وأعالمه وكتبه إال يف سياقات معينة عند وأيضًا ك

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ] احلديث عن إرهاب أعداء اهلل كما يف آية األنفال

  {16}األنفال: [   ې ې ۉ ۉ ۅ

خبالف اليوم أصبحت يرددها البعض بشكل ممّل وغريب وفاضح ضد خصومه فاستخدمتها 

الغربية الصليبية ضد املسلمني عند احتالهلم لبلدانهم واستخدمها الطغاة احلاكمون احلكومات 

اجلامثون على أنفاس العباد يف عدة أقطار ضد املصلحني والدعاة واهلداة ويف السنوات األخرية 

أشهرتها أمريكا وأظهرتها يف حربها على بلدان املسلمني حذرًا من استخدام )احلرب على اإلسالم( 

بحت )احلرب على اإلرهاب( وسار خلفها وعلى خطاها األذناب والصنائع حذو القذة بالقذة شربًا فأص

وخصوم بشار األسد ودولته النصريية  بشرب وذراعًا بذراع فخصوم اليهود يف بالد الشام إرهابيون،

وخصوم حكومة املالكي الصفوية الرافضية  املشركة إرهابيون، وخصوم كرزاي ودولته كذلك،

واحلبل على اجلرار والعجيب أن بعض احلكومات الغربية منها بريطانيا أدركت خطورة  ذلك،ك
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ذلك ونتائجه العكسية واملبالغة يف استعماله فقامت باملنع من استعماله من قبل )الوزراء واحلكومة( 

 كما حدث ذلك قبل عدة سنوات وكما قال الناظم : 

 آلنـــــــــعداوتي كالمرجل المدره *** بـــــــأو حاسد قد بات يغلي ص

 انـــــا *** هذا السراب يكون بالقيعـــــــــلو قلت هذا البحر قال مكذب

 ع إلى ذا اآلنـــا *** الشمس لم تطلــأو قلت هذي الشمس قال مباهت

 ه *** غضب الخبيث وجاء بالكتمانـــــــــــأو قلت قال هللا قال رسول

 انـــــــر والتـ *** ـبديع والتضليل والبهتــــما عنده علم سوى التكفي

 لوب عنـ *** ـد تقابل الفرسان في الميدانـــــــــــــفإذا تيقن أنه المغ

 انــحكموا وإل أشكوه للسلط م ***ـــــقال اشتكوه إلى القضاة فإن ه

 النــــــل *** هذا يزيل الملك مثل فــــــــــــقولوا له هذا يحل الملك ب

 وانـــــر منـ *** ـه بقوة األتباع واألعــــه من قبل اشتداد األمفاعقر

 النــــــــه *** فادعوه كلكم لرأي فـــــــــــوإذا دعاكم للرسول وحكم

 رآنــذا ما احتج بالقإفي المجالس فالغطوا *** والغوا  ذا اجتمعتمإو

 انـادة *** قد أصلحت بالرفق واإلتقـــــــواستنصروا بمحاضر وشه

 انــــــوا *** وبأي وقت بل بأي مكـــــل تسألوا الشهداء كيف تحمل

 انـــا *** بل أصلحوها غاية اإلمكــــــوارفوا شهادتهم ومشوا حاله

 انـوهم ول *** تصغوا لقول الجارح الطعـــــــــــفإذا هم شهدوا فزك

 النـــــل فة *** لسنا نعارضها بقوــــــــــــــقولوا عدالة مثلهم قطعي

 انــا *** فالطعن فيها ليس ذا إمكــــثبتت على الحكام بل حكموا به

انـذ *** ظهراا كمثل حجارة الصــــــــــــمن جاء يقدح فيهم فليتخ  و 
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هذا هو حالنا مع املباحث ومن يأمترون بأمره ) حممد بن نايف ( ومنذ أكثر من عقدين من الزمن 

س األسلوب والطريقة واألسطوانة املشروخة وشيطنة اخلصوم وعدم وهم يتعاملون مع األحداث بنف

االستجابة للحق واحلجج والرباهني ال يعرفون من شريعة اإلسالم إال أحاديث اخلوارج وأحاديث 

السمع والطاعة ليشهروها يف وجه كل خمالف للعائلة واألسرة اليت حتكم والفرد الذي يتصّرف يف 

من دويالت هذا الزمن وصنائع الصليبيني يف بالد املسلمني فعّطلوا األوامر وهذا هو حال كثري 

بذلك شريعة اإلسالم ونبذوها وراءهم ظهريًا وبدلوا دين اهلل وحاربوا شعرية اجلهاد أشد احملاربة 

 خدمة ألسيادهم وكما قال الشاعر :

اٌن غشومٌ   هْ ــــــــ*** وسف اٌح َيِسنُّ له نِصالَ  وراعي الشعب سج 

 الركب بوٌم أو غراٌب *** وقد قاَد الجموَع )أبو رغالْه(وحادي 

مالَ ــُيرمرُم من فتاِت الكفِر قوت  هْ ـاا *** ويلعُق من كؤوسهُم الثُّ

 هْ ـــــــَ اا  *** ويلثُم دونما خجٍل نَِعالـــيقبِّل راحَة الطاغوِت حين

 لٌ  *** ُيطاِرد في حضارتنا األصالةْ ــــــفيرتُع في مرابعنا دخي

 هْ ـــــــَد ُذلٍّ  *** لشعب ل َيُردُّ له سؤالـــــذا سأل الزعيُم مزيإ

 هْ ـوإن نصَح الحكيُم فال سميٌع  *** ول قلٌب َيعي ِصدَق المقال

وكثر أئمة الضاللة وأحبار السوء وجاءت التأويالت الفاسدة واجملادلة بالباطل ليدحضوا بها احلق 

] ر رضي اهلل عنه لزياد بن حدير : احلديد والنار وكما قال عم وفرضت اآلراء املنحرفة والضالة بقوة

هل تعرف ما يهدم اإلسالم قال : قلت : ال قال : يهدمه زلة العامل وجدال املنافق بالكتاب وحكم األئمة 

 ( بإسناد صحيح" وكما قال ابن املبارك رمحه اهلل : 221"رواه الدارمي ) [ املضلني

 ك **** وأحبار سوء ورهبانهاوهل أفسد الدين إل الملو

فكيف وقد تقّسمت بالد املسلمني إىل دويالت حتكمها أسر وعوائل حتت مسّمى أحزاب وطنية وعوائل 

ملكية وأمريية كل له علم وراية وقنوات وصحف وجمالت وإذاعات ووكاالت أنباء وهيئات فتوى .. 
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سّمى )سايكس بيكو( وكما قال أحد إخل يف إطار حدود جغرافية رمستها )بريطانيا وفرنسا( حتت م

 الشعراء يصور هذا احلال : 

 لنـا فـي الشـرق أوطـاٌن، ولكـــــــــــْن  *** تضـيـق بنـا كـمـا ضـاقت لُحـــــــــــود

، ولكل ممـلكٍة عـمـيـــــــــــــــتـنـازع أهلُهـا فل  ـــدــكلِّ حــــــــــــــــزٍب  *** حـمـىا

 ــــــُورودــــــــــــٍر  *** ونظـمأُ ل يسـوغ لنـا الــــــــــــلى ُذلٍّ وفقــــنقـيـم بـهـا ع

نــــــــــــ  ـدـــــــاٌت  *** تكـيـد بـهـا الـحكـومة مـا تكـيـــــــــــأكـاذيُب السـيـاسة بـيِّ

 الـوعــــــــــــود؟نـا ــذٌب وزوٌر  *** فكـم وإلم تخدعُ ــــــــا كــُوعـوٌد كلهـــــــــــــ

 داع ول الـَمشـيـــــــــــدــداٍع  *** فال يبقى الخــإذا مـا الـُمْلُك ِشيـد عـــــــــــلى خ

 ُك والــــــــــــحدودــذ ُملكـاا صحـيحــــــــــــاا  *** فال تغنـي الـممـالــومـن لـم يـتخ

 اسة والعهـــــــــــــودــ*** تؤيـدهـا السـيـأت حديثـــــــــــــــاا  ــــوقـالـوا دولٌة نش

 عٌب عبـيـــــــــــــــدـــــر شـــــــــيٌء  *** فقـولـوا إننـا شـــكذبتـُم مـا لنـا فـي األم

وكما قال أبو هريرة رضي اهلل عنه : )إذا بلغ بنو أبي العاص ثالثني كان دين اهلل دغاًل ومال اهلل دواًل 

(وصحح إسناده 1161( "رواه أبو يعلى يف مسنده،انظر املطالب العالية) –أي خدمًا  – وعباد اهلل خواًل

البوصريي يف إحتاف املهرة وإسناده صحيح على شرط مسلم وهو موقوف له حكم الرفع ألنه ال يقال 

من قبل الرأي،وقد جاء من حديث أبي سعيد اخلدري وأبي ذر ومعاوية بأسانيد ال ختلو من مقال،وهذا 

حلال وهو التالعب بالدين وتطويعه لألسرة اليت حتكم وتوظيفه توظيف الصقر للصيد فهم ا

يصيدون به الدنيا فيتكربون يف األرض ويعلون ويفسقون ويصبح املال الذي هو للمسلمني حكرًا 

 عليهم وعلى أوالدهم ونسائهم وللناس الفتات وكما قال الشاعر : 

 ٍة *** مرمـوقٍة ، مـوفورِة األطرافـــــــــويقوَم أهلك وحدهم في نعم

 افــــــوالناس تغرق في الشقاء،ومن ينل *** حظاا كبيراا، نالَ حد كف
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وبذلك يصبح الناس كاخلدم والعبيد لدى هذه األسر والعوائل ويتكلم من يتكلم باسم الشعب 

رؤية احلاكم والشعب ال يدري وتتخذ القرارات املصريية والكربى بال شورى وال رأي من أحد ف

وحاشيته من أوالده ثاقبٌة وحكيمٌة ورشيدٌة وإذا ذهب ذاهب إىل شيخ من شيوخ اهليئات الشرعية فسأله 

عن ذلك كان اجلواب )بأن ولي األمر أعرف باملصلحة( وإذا مسع احلاكم بأن هناك أصوات 

س والبلد بني وضاع الدين والنا معرتضة وحمتجة وهلا رأي آخر كان اجلواب )بأن الشيوخ أخبص(

وحترك املنافقون اجملادلون بالكتاب واشتغلت القنوات واإلذاعات واجلرائد واجملالت  هذه اجلملتني،

لرتويج رؤية أصحاب النظرة الثاقبة والبصرية النافذة وكتبت اخلطب وُعمَِّمت على املساجد لفرض 

ملعرفة  –أمن األسر والعوائل ( )  –تلك القرارات واآلراء بكل وسيلة ممكنة واستنفرت أجهزة األمن 

كل خمالف لتلك الرؤية أو مّسها ما شئت ثم االعتقال له ووضعه يف السجون حتى يتوب من 

 خمالفته ويعود إىل الوسطية اليت هي كما قال الشاعر : 

 قطيٌع نحُن والجزار راعينا

 ومنفيون نمشي في أراضينا

ا بأيدينا  ونحملُ نعشنا قسرا

 ا لنا فيناوُنعرُب عن تعازين

 فوالينا أدام هللا والينا 

ا فما أبقى لنا دنيا  رآنا أمةا وسطا

 ول أبقى لنا دينا

فتجسسوا علي الناس وتتبعوا عوراتهم ودخلوا يف نياتهم وارتكبوا املوبقات والكبائر من منيمة وغيبة 

ت واالنتهاكات وظلم وقهر وكتبوا التقارير الكاذبة ودخلوا يف ظلمات بعضها فوق بعض من احملرما

إنك إن اتبعت عورات [يقول :  -ملسو هيلع هللا ىلص -لشريعة اهلل يقول معاوية رضي اهلل عنه مسعت رسول اهلل 

فقال أبو الدرداء:كلمة مسعها معاوية من رسول اهلل نفعه اهلل  ]الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم
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بد اهلل بن عمر رضي اهلل ( وإسناده حسن" وقال ع1241( وصححه ابن حبان )1888بها "رواه أبو داوود )

املنرب فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ومل  -ملسو هيلع هللا ىلص-صعد رسول اهلل [عنهما: 

يفض اإلميان إىل قلبه ال تؤذوا املسلمني وال تعّيروهم وال تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه 

قال نافع :  ونظر ابن عمر  ]جوف رحلهاملسلم تتبع اهلل عورته ومن تتبع اهلل عورته يفضحه ولو يف 

يومًا إىل الكعبة فقال : ) ما أعظمك وأعظم حرمتك واملؤمن أعظم حرمة عند اهلل منك ( "رواه 

( بإسناد حسن" فكيف مبن حيارب العلماء والدعاة وأهل العلم وشباب املسلمني 2142الرتمذي )

م قرابني على أعتاب البيت األبيض ويسجنهم السنوات الطويلة خدمة ألعداء املسلمني ويقدمه

 األمريكي ومبا أن األمر عظيم واخلطب كبري والدعاوى كثرية وال بدَّ من اإلجابة  والبيان فأقول : 

قرأت هذه الدعاوى والتهم ووجدتها تدور على تهٍم عامة حول املنهج والدرب والطريق الذي أسري فيه 

جزيرة العرب خالل العقدين املاضيني وثالثة حول تهم وأخرى حول الوقائع واألحداث اليت وقعت يف 

ووقائع خاصة بشخصي ومبا أن هناك تداخاًل بني هذه األمور فسأجيب جوابًا مفصاًل مع أني يف مكان 

ال يسمح بإعداد البحث العلمي لقلة املراجع العلمية والكتب املتخصصة يف بعض اجلوانب اليت 

ق واملصادر لتوثيق بعض الوقائع املعاصرة وصعوبة الكتابة اليت احتاجها وصعوبة الوصول إىل الوثائ

انقطعت عنها لتسع سنني وعدم إمكان إعادة الكتابة ومراجعة ذلك ألن الورق حمصّي وجمرود عليَّ 

فال أستطيع وضع مسودة ملا أكتبه وال إعادة ذلك أو التقديم والتأخري إن رأيت ذلك لذا أعترب ما 

 صيدها وأظن لو تيّسر لي ما أحتاجه يف هذا الشأن خلرج الرد على هذه أكتبه أشبه خبواطر مت

التهم والدعاوى أضعاف ما سأكتبه واهلل املستعان وأقول خلصومي مجيعًا وأوهلم وقاضيهم األعلى 

 حممد بن نايف:

 آنـــــــــــــــان؟! *** ما بيننا بحر بال شطـــــــــــــدربي ودربك كيف يلتقي

 زانــرى *** هل يستوي النهجان في الميـــــــأمضي وأنت إلى الث أنا للذرا

 انــــــــــا *** وعقيدتي نبع من اإلحســــــــأنا رايتي حلم الشعوب ونبضه
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 انــــــــــــــــا *** ل بد في يوم لمعتنقــــــــــــــأنا والحضارة توأمان وإنن

 رآنيــــــــــــوإذا عثرت أقالني قوتي *** ــــــــــكالظل تتبعني وترصد خط

ي  ـــــأنا ما سجدُت وما انحنيت بقامت  انــــــــــــــــي *** إل لرب  الواحد الد 

ر واإلعـــــوحملُت ما بين الجوانح ُمصحف  النـــــــــــي *** وتلوُته في الس 

 يــــــي *** وإذا سكُت فكي أصون لسانـــــــــــــفإذا نطقت فللهداية منطق

لصال والنيـــــــــوأنا ضد  أحزاب الشقاء ألنن  رانــــــي *** أسمى من الص 

 انـــــــد  َمْن *** باعوا القطيع بأبخس األثمـــــــأنا ضد  إذعاِن القطيع وض

ن عبــــــــــأنا ضد  أنصاف الُحلول ألن   انـــــــــــي *** أدركت سر  مالسة الثُّ

جى والسوط والقُْضبـــــــــملء الهأنا مسلٌم وأقولها   انــــوى *** رْغَم الدُّ

 يــــــــي *** ولساُن كل  المكُرماِت لسانـــــأنا مسلٌم والنور ينبُض في دم

 يـــــــامتي *** والسائرون بدروبها إخوانــــأنا مسلٌم والشمس تعرف ه

 يــــــــــــاألذى بنيان راءتي *** كال  ول هزَّ ــــــــما فلَّ سيُف العادياِت ج

 نِ ــــــٌة *** َهَطَلْت عليَّ سحائُب الرحمــــــــــــأنا كل ما َسَقَطْت عليَّ قذيف

 انــــــــــــدي *** َنَبَتْت على كفيَّ ألُف بنـــــــــأنا كلَّما قطعوا بناناا من ي

 انـــغربٌة *** وعلى الطريق عصائُب الــــــَقَدري بأْن أخطو وحولي غاب

 انِ ـــــــــــا *** بعضاا أل قُبِّحِت من أوثـــــــوأُواجُه األوثان يزحُم بعُضه

هبـــــــَعْصري وأعرفه وأعرُف أن    انــــــــه *** في قبضة األحبار والر 

هم نصٌب من اإلدمـــَنهُشوا لحوَم الخلق مَك بطونه  انــــــــم *** ما مس 

ود دون ُجموع  انــــــم *** ولسوف يغُمر زحفهم طوفــــــــهلكن ني كالط 

 انــــــه *** ولسوف أَْروي ُغلََّة العطشـــولسوف ُيبصُرني الكفيف بَدْرب
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 ) دعوى وتهمة الكالم يف أهل العلم يف هذه البالد ... (  

هم وال نأخذ منهم .. اخل، فأقول طاملا رددوا يف هذه األوراق الكالم حول علماء هذه البالد وأّنا نطعن في

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] إن اهلل عز وجل يقول

 ھ ہ ہ] ويقول سبحانه وتعاىل  {151}آل عمران: [   ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ] ويقول سبحانه {113}البقرة: [   ې ې ې ې ۉ ۉ

 ۈ ۆ ۆ ۇ ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ

 ەئ ەئ ائ ائ] ويقول سبحانه  {116, 181}البقرة: [   ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

وعن ابن مسعود رضي اهلل عنه أن   {136}البقرة: [   ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ

ما من نيب بعثه اهلل يف أمة قبلي إال كان له من أمته حوارّيون ) قال :  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل 

بسنته ويقتدون بأمره ثم إنها ختلف من بعدهم خلوف يقولون ما ال يفعلون وأصحاب يأخذون 

ويفعلون ما ال يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم 
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(" وعن طارق ابن شهاب قال 11"رواه مسلم ) ( بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من اإلميان حبة خردل

اخلطبة يوم العيد قبل الصالة مروان فقام إليه رجل فقال : الصالة قبل اخلطبة فقال أول من بدأ ب ] :

-أما هذا فقد قضى ما عليه مسعت رسول اهلل  –أي اخلدري  –: قد ترك ما هنالك فقال أبو سعيد 

من رأى منكم منكرًا فليغّيره بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه ) يقول :  -ملسو هيلع هللا ىلص

يا [(" وعن أبي بكر الصديق رضي اهلل عنه أنه قام فخطب فقال 11"رواه مسلم ) (ضعف اإلميانوذلك أ

 [   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ] أيها الناس إنكم تقرؤون هذه اآلية

إن الناس إذا رأوا املنكر فلم يغّيروه أوشك  ) َيُقوُل : - ملسو هيلع هللا ىلص-َوِإنِّي َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّه   {168}املائدة:

( وإسناده صحيح على شرط الشيخني" وعن أبي بكر 14، 21، 06، 0"رواه أمحد ) (أن يعّمهم اهلل بعقابه

إن الناس إذا رأوا الظامل فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعّمهم اهلل [رضي اهلل عنه أيضًا بلفظ 

 عنه قال قال ( وإسناده صحيح على شرط الشيخني" وعن أبي سعيد رضي اهلل41"رواه أمحد ) ] بعقابه

 )ال َيْمَنَعنَّ َأَحَدُكْم َهْيَبُة النَّاِس، َأْن َيُقوَل ِفي َحقٍّ ِإَذا َرآُه، َأْو َشِهَدُه، َأْو َسِمَعُه) :  -ملسو هيلع هللا ىلص-رسول اهلل 

( وإسناده صحيح على شرط مسلم" وعن طارق 00102قال أبو سعيد: وددت أني مل أمسعه "رواه أمحد )

وقد وضع رجله يف الغرز : أيَّ اجلهاد أفضل قال :  -ملسو هيلع هللا ىلص-ل اهلل ابن شهاب أن رجاًل سأل رسو
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( وإسناده صحيح رجاله ثقات 1211( والنسائي )08841"رواه أمحد )  )كلمة حق عند سلطان جائر(

وإسناده صحيح  ] كلمة حق عند إمام جائر[(" بلفظ 08828رجال الشيخني" "ورواه أمحد أيضًا ) 

يامعشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقًا بعيدًا ] هلل عنه قال : أيضًا كسابقه،وعن حذيفة رضي ا

 (" واملراد بالقّراء أي العلماء،2282"رواه البخاري ) [ وإن أخذمت ميينًا ومشااًل لقد ضللتم ضالاًل بعيدًا

ال أدري ربَّ يوم لو أتاني املوت مل َأشِك فأما اليوم فقد خالطت أشياء ] وعنه أيضًا رضي اهلل عنه قال : 

"رواه ابن أبي  [عليك مبا تعرف وإياك والتلّون يف دين اهلل] وأوصى أبا مسعود فقال :  [على ما أنا منها

شيبه يف املصنف وإسناده صحيح" وعن زيد بن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما : قال : قال ناس البن 

نتكلم إذا خرجنا من عندهم فقال :  عمر : )إنا لندخل إىل سلطاننا أو أمرائنا فنقول هلم خبالف ما

(" وعن ابن عمر 2028كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم( "رواه البخاري )

رضي اهلل عنهما أنه لقي ناسًا خرجوا من عند مروان فقال من أين جاء هؤالء قالوا : خرجنا من عند 

ه وأعنتم عليه وكل منكر رأيتموه أنكرمتوه ورددمتوه األمري مروان قال : وكل حق رأيتموه تكلمتم ب

عليه قالوا : ال واهلل بل يقول ما ينكر فنقول قد أصبت أصلحك اهلل فإذا خرجنا من عنده قلنا : َقاَتَلُه 
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َعَلْيِه َوَسلََّم َنُعدُّ َهَذا ِنَفاًقا ،  اللَُّه ، َما َأْظَلَمُه َوَأْفَجَرُه،َقاَل َعْبُد اللَِّه : )ُكنَّا ِبَعْهِد َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه

 ( وهو حديث صحيح"1424ِلَمْن َكاَن َهَكَذا( "رواه أمحد )

هذه اآليات واألحاديث وغريها كثري جعلت من أهل العلم الربانيني الصادقني عرب األزمنة يقومون  

لون احلق وإن كان ُمّرًا ال بها خري قيام فيوفون بعهد اهلل عليهم وميثاقه ويصدعون بأمر اهلل ويقو

اْلَحْمُد ِللَِّه الَِّذي َجَعَل ِفي ُكلِّ زمان فرتة ِمْن ] خيافون يف اهلل لومة الئم يقول اإلمام أمحد رمحه اهلل :

ْحُيوَن ِبِكَتاِب اللَِّه الرُُّسِل َبَقاَيا ِمْن َأْهِل اْلِعْلِم َيْدُعوَن َمْن َضلَّ إَلى اْلُهَدى َوَيْصِبُروَن ِمْنُهْم َعَلى اْلَأَذى ُي

ِئٍه َقْد َهَدْوُه اْلَمْوَتى َوُيَبصُِّروَن ِبُنوِر اللَِّه َأْهَل اْلَعَمى ؛ َفَكْم ِمْن َقِتيٍل إلبليس َقْد َأْحَيْوُه َوَكْم ِمْن َضالٍّ َتا

َن َعْن ِكَتاِب اللَِّه َتْحِريَف اْلَغاِلنَي ؛ َفَما َأْحَسَن َأَثِرِهْم َعَلى النَّاِس َوَأْقَبَح َأَثِر النَّاِس َعَلْيِهْم َيْنُفو

ِة ؛ َفُهْم ُمْخَتِلُفوَن َواْنِتَحاَل اْلُمْبِطِلنَي َوَتْأِويَل اْلَجاِهِلنَي الَِّذيَن َعَقُدوا َأْلِوَيَة اْلِبْدَعِة َوَأْطَلُقوا ِعَقاَل اْلِفْتَن

َعَلى ُمَخاَلَفِة اْلِكَتاِب ؛ َيُقوُلوَن َعَلى اللَِّه ؛ َوِفي اللَِّه ؛ َوِفي  ِفي اْلِكَتاِب ؛ ُمَخاِلُفوَن ِلْلِكَتاِب ؛ ُمتَِّفُقوَن

ُهوَن َعَلْيِهْم َفَنُعوُذ ِكَتاِب اللَِّه ِبَغْيِر ِعْلٍم َيَتَكلَُّموَن ِباْلُمَتَشاِبِه ِمْن اْلَكَلاِم َوَيْخَدُعوَن ُجهَّاَل النَّاِس ِبَما ُيَشبِّ

 [ اْلُمِضلِّنَي..ِبَاللَِّه ِمْن ِفَتِن 
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ونصر القرآن والسنة واحلق فرض الزم ال بدَّ من القيام به قال ابن القيم رمحه اهلل يف الكافية الشافية 

:  

 انــــهذا ونصر الدين فرض لزم *** ل للكفاية بل على األعي

 انـــــــبيد وإما باللسان فإن عجزت *** فبالتوجه والدعا بجن

 ان *** حبة خردل يا ناصر اإليمانــــــــــمما بعد ذا وهللا لإلي

إن اهلل تعاىل ال يعذب العامة بعمل اخلاصة فإذا ظهرت ] يقول عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل : 

إسناد صحيح رجاله ثقات "رواه احلميدي يف مسنده ب [  املعاصي فلم تنكر أخذت العامة واخلاصة

صلى اهلل عليه وسلم قول احلق عند اإلمام اجلائر بأنه (" وقد مّسى النيب 4411)املطالب العالية/

أفضل اجلهاد وذلك ألن من جاهد العدو فهو مرتدد بني الرجاء واخلوف وبني الغلبة له أو لعدوه 

خبالف الذي يقوم هذا املقام أمام هذا اجلائر فإن الغالب اهلالك والتلف وغضب السلطان أو احلبس 

ه االعتبارات وأيضَا لقلة الناصر واملعني واملساعد بل الغالب على والضر واإلهانة فصار أفضل هلذ

الناس ختطئته وتوبيخه خبالف القتال مع الكفار ويف امليادين جيد األنصار واألعوان واملوافقني 

أتيت أبا ذٍر  [أنه مسع أباه يقول : -أي مالك بن مرشد  -له،وعن األوزاعي : حدثين أبو كثري 

عند اجلمرة الوسطى وقد اجتمع الناس يستفتونه فجاءه رجل فوقف عليه رضي اهلل عنه وهو 

فقال:أمل ينهك أمري املؤمنني عن الفتيا؟ قال فرفع رأسه إليه فقال: أرقيٌب أنت عليَّ؟! لو وضعتم 

الصمصامة على هذه وأشار إىل قفاه ، ثم ظننت أني أنفذ كلمة مسعتها من رسول اهلل قبل أن جتيزوا 

( وصححه ابن 4161( وإسحاق بن راهوية كما يف )املطالب العالية/162"رواه الدارمي )  ]تهاعليَّ ألنفذ

حجر وإسناده صحيح" وعن حممد بن كعب )كان أبو أيوب خيالف مروان ، فقال : ما حيملك على 

يصلي الصلـوات ، فإن وافقته ، وافقناك ،  -صلى اهلل عليه وسلم-هذا ؟ قال : إني رأيت رسول اهلل 

( وإسناده صحيح رجاله ثقات" وعن أبي هريرة رضي اهلل 4114وإن خالفته ، خالفناك( "رواه الطرباني )

أتظّل عند ابنة فالن تروِّحك باملراوح ] عنه أنه قام إىل مروان بن احلكم وقد أبطأ باجلمعة فقال له 

  : مت أن أفعل وأفعل ثم قاللقد هم ، وتسقيك املاء البارد وأبناء املهاجرين واألنصار يصهرون من احلر
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ال متألوا ] (" وقال سعيد بن املسيب رمحه اهلل 0/11"ذكره يف العقد الفريد ) [ امسعوا من أمريكم

"ذكره الذهيب يف سري  [أعينكم من أعوان الظلمة إال باإلنكار من قلوبكم، لكي ال حتبط أعمالكم 

الشعيب يرى التقية ، وكان ابن جبري ال يرى  كان] (" وقال سليمان التيمي : 1/242أعالم النبالء )

قال له : أكفرت خبروجك علي ؟  -يعين ممن قام عليه-التقية ؛ وكان احلجاج إذا أتي بالرجل 

فإن قال نعم ، خلى سبيله . فقال لسعيد : أكفرت ؟ قال : ال، قال: اخرت أي قتلة أقتلك،قال : اخرت 

وملا علم من ] (" : 1/411" قال الذهيب رمحه اهلل "السري)(1/448"السري ) [ أنت؛ فإن القصاص أمامك

وقال ابن  أ.هـ ، [فضل الشهادة ثبت للقتل ومل يكرتث وال عامل عدوه بالتقية املباحة له رمحه اهلل 

قال له احلجاج ويلك فقال سعيد : الويل ملن ] (" : 1/011كثري عن سعيد بن جبري "البداية والنهاية )

فقال : اضربوا عنقه فقال : إني أشهد أن ال إله إال اهلل وأن حممدًا رسول  دخل النار،ح عن اجلنة وأززح

اهلل استحفظك بها حتى ألقاك يوم القيامة فأنا خصمك عند اهلل فذبح من قفاه فبلغ ذلك 

احلسن فقال : اللهم يا قاصم اجلبابرة اقصم احلجاج فما بقي إال ثالثة حتى وقع من جوفه دود 

وقال سعيد للحجاج : ملا أمر بقتله وضحك فقال له : ما أضحكك ؟ فقال :  فمات، فأننت منه

مل ] ( : 1/014أ.هـ ،وقال ابن كثري رمحه اهلل أيضًا : ) [ أضحك من جرأتك عليَّ وحلم اهلل عنك

فيم  يلبث احلجاج إال أربعني يومًا وكان إذا نام يراه يف املنام يأخذ مبجامع ثوبه ويقول : يا عدو اهلل!

وحني دخل اإلمام األوزاعي رمحه اهلل على عبد  أ.هـ ،[  قتلتين؟ فيقول احلجاج: مالي ولسعيد بن جبري

دخلت عليه فرأيت الرجال وقوفا بني يديه بالسيوف  دخلت أختطى القتلى،] اهلل بن علي السفاح قال : 

أي  -ه واستبلسُت للموت فلما رأيت ذلك مل أشك إال وأنا مقتول ... قال األوزاعي قلت : ألصدقن

كان عبد ] (" 2/021قال الذهيب رمحه اهلل معلقّا على ذلك "السري)[ -وّطن نفسه عليه واستيقن 

اهلل بن علي ملكًا جبارًا سفاكًا للدماء صعب املراس ومع هذا فاإلمام األوزاعي يصدعه مُبّر احلق 

ا يقتحمون به من الظلم والعسف كما ترى ال كخلٍق من علماء السوء الذين حيسنون لألمراء م

أ.هـ ،وقال سفيان [  أو يسكتون مع القدرة على بيان احلق -قاتلهم اهلل  -ويقلبون هلم الباطل حقًا 

إذا أثنى على الرجل جريانه أمجعون فهو رجل سوء ألنه ] (": 2/228الثوري رمحه اهلل كما يف "السري )
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قال ] .هـ ،ويف كتاب الذهب املسبوك يف وعظ امللوك : أ[  رمبا رآهم يعصون فال ينكر ويلقاهم ببشر

القعقاع بن حكيم : كنت عند املهدي وأتي بسفيان الثوري كبري علماء املسلمني يف عصره فلما دخل 

متكئًا على سيفه يرقب أمره فأقبل عليه املهدي  رأسهعليه سلم ومل يسلم باخلالفة والربيع قائم على 

ان تفّر هنا وها هنا تظن أن لو أردناك بسوء مل نقدر عليك فقد قدرنا بوجه طلق وقال له : ياسفي

عليك اآلن أفما ختشى أن حنكم فيك بهوانا قال سفيان : إن حتكم يف حيكم فيك ملك قادر يفرق 

بني احلق والباطل فقال الربيع له : يا أمري املؤمنني أهلذا اجلاهل أن يستقبلك مبثل هذا أتاذن لي أن 

فقال له املهدي : اسكت ويلك وهل يريد هذا وأمثاله إال أن نقتلهم فنشقى لسعادتهم أضرب عنقه 

اكتبوا عهده على قضاء الكوفة على أن ال يعرتض عليه يف حكم فكتب عهده ودفعه إليه فأخذه وخرج 

[  ورمى به يف جله وغاب عن أنظار الناس فطلب يف كل بلٍد فلم يوجد فعني مكانه شريك النخعي

دخل سفيان الثوري على أبي جعفر املنصور فأمره ونهاه فقال ] ويف كتاب "اإلمامة والسياسة" : أ.هـ ،

له أبو جعفر : ها هنا يا أبا عبد اهلل إلّي إلّي ادن مين فقال : إني ال أطأ ما ال أملك وال متلك فقال 

قعد ليس بينه وبني البساط وارفع الوطاء فتقدم سفيان فصار بني يديه و أدرجأبو جعفر : يا غالم 

فدمعت   {88}طه: [   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ] األرض شيء وهو يقول ِمْنَها

عينا أبي جعفر ثم تكلم سفيان دون أن يستأذن فوعظ وأمر ونهى وذكر وأغلظ يف قوله فقال له 

احلاجب : أيها الرجل أنت مقتول فقال سفيان : وإن كنت مقتواًل فالساعة فسأله أبو جعفر عن 

ألة فأجابه ثم قال سفيان : فما تقول أنت يا أمري املؤمنني فيما أنفقت من مال اهلل ومال أمة مس

حممد صلى اهلل عليه وسلم بغري إذنهم قد قال عمر يف حجٍة حجها وقد أنفق ستة عشر دينارًا هو 

عليه وسلم قال ومن معه : ما أرانا إال وقد أجحفنا ببيت املال وعن ابن مسعود أن رسول اهلل صلى اهلل 

فقال أبو عبيد الكاتب: أمري  (رب متخوض يف مال اهلل ومال رسول اهلل فيما شاءت نفسه له النار غدًا) :

املؤمنني يستقبل مبثل هذا؟ فقال له سفيان: اسكت أنت، إمنا أهلك فرعوَن هاماُن، وهاماَن فرعوُن،ثم 

الرجل فو اهلل ما أعلم أحدًا أحق بالقتل منه خرج سفيان فقال أبو عبيدة الكاتب : أال تأمر بقتل هذا 

[ فقال أبو جعفر : اسكت فو اهلل ما بقي على األرض أحد اليوم يستحيا منه غري هذا ومالك بن أنس 
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أ.هـ ويف كتاب "اإلمامة والسياسة" حوار طويل بني سليمان بن عبد امللك وأبي حازم األعرج فيه )أن 

كره املوت فقال أبو حازم : ألنكم أخربتم آخرتكم وعمرمت دنياكم سليمان قال ألبي حازم : ما لنا ن

فأنتم تكرهون النقلة من العمران إىل اخلراب قال صدقت يا أبا حازم فكيف القدوم على اآلخرة قال : 

نعم أما احملسن فإنه يقدم على اآلخرة كالغائب يقدم على أهله من سفٍر بعيٍد وأما قدوم املسيء 

ؤخذ فيشد كتافه فيؤتى به إىل سيده فإن شاء عفا عنه وإن شاء عذب فبكى سليمان فكالعبد اآلبق ي

بكاء شديدًا وبكى من حوله ثم قال : ليت شعري ما لنا عند اهلل يا أبا حازم  فقال : أعرض نفسك 

على كتاب اهلل فإنك تعلم مالك عند اهلل قال سليمان : يا أبا حازم وأين أصيب تلك املعرفة يف 

ويف آخر هذا -  [   گ گ ک ک ک   ک ڑ ڑ ژ ژ] هلل تعاىل قال : عند قوله تعاىلكتاب ا

قال أعفنا عن  –يعين اخلالفة  –قال سليمان بن عبد امللك : فما تقول فيما ابتلينا به  -احلوار 

هذا وعن الكالم فيه أصلحك اهلل قال سليمان : نصيحة تلقيها فقال : ما أقول يف سلطان استوىل 

 مشورة من املؤمنني وال اجتماع املسلمني فسفكت فيه الدماء احلرام وقطعت به األرحام عنوة بال

وعطلت به احلدود ونكثت به العهود ثم مل يلبثوا أن ارحتلوا عنها فيا ليت شعري ما تقولون وماذا 

:  يقال لكم فقال بعض جلسائه : بئس ما قلت يا أعور أمري املؤمنني يستقبل بهذا فقال أبو حازم

اسكت يا كاذب فإمنا أهلك فرعون هامان وهامان وفرعون إن اهلل أخذ على العلماء ليبّينه وال 

يقول سعيد بن سليمان كنت مبكة وإىل جانيب ] (" : 2/082أ.هـ ،ويف كتاب "صفة الصفوة )[  يكتمونه

ال له إنسان عبد اهلل بن عبد العزيز العمري وهو من نسل عمر بن اخلطاب وقد حج هارون الرشيد فق

: يا أبا عبد اهلل ها هو ذا أمري املؤمنني يسعى قد أخلي له املسعى فقال العمري للرجل : ال جزاك اهلل 

خريًا كلفتين أمرًا كنت عنه غنيًا ثم علق نعليه وقام فتبعته فأقبل هارون الرشيد من املروة يريد 

قال : ارق الصفا فلما رقيه قال : ارم الصفا فصاح به : يا هارون فلما نظر إليه قال : لبيك ياعم 

قال : ومن حيصيهم قال : فكم يف  –أي كم عددهم  –نظرك إىل البيت قال : قد فعلت قال : كم هو 

الناس مثلهم قال : خلق ال حيصيهم إال اهلل قال : أعلم أيها الرجل أن كل واحد منهم يسأل عن 

كون قال : فبكى هارون قال العمري : خاصة نفسه وأنت وحدك تسأل عنهم كلهم فانظر كيف ت
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وأخرى أقوهلا قال : قل ياعم قال : إّن الرجل ليسرف يف ماله فيستحق احلجر عليه فكيف مبن أسرف 

أ.هـ ،ويف كتابه "اإلمامة والسياسة" حوار آخر طويل وعظيم [  يف مال املسلمني ثم مضى وهارون يبكي

قال سليمان : يا أبا حازم كيف ] بي حازم األعرج أيضًا : أوجز منه اآلتي بني سليمان بن عبد امللك وأ

لنا أن نصلح ما فسد منا فقال : املأخذ يف ذلك قريب يسري يا أمري املؤمنني فاستوى سليمان جالسًا 

من اتكائه فقال : كيف ذلك فقال : تأخذ املال من حله وتضعه يف أهله وكّف األكّف عما نهيت 

سليمان : ومن يطيق ذلك فقال أبو حازم : من هرب من النار إىل اجلنة  ومتضيها فيما أمرْت به قال

ونبذ سوء العادة إىل خري العبادة فقال سليمان : أصحبنا يا أبا حازم وتوجه معنا تصب مّنا وُنصب 

منك قال أبو حازم : أعوذ باهلل من ذلك قال سليمان : ومل يا أبا حازم قال : أخاف أن أركن إىل 

فيذيقين اهلل ضعف احلياة وضعف املمات فقال سليمان : فتزورنا قال أبو حازم : إنا  الذين ظلموا

عهدنا امللوك يأتون العلماء ومل يكن العلماء يأتون امللوك فصار يف ذلك صالح الفريقني ثم صرنا 

مجيعًا اآلن يف زمان صار العلماء يأتون امللوك وامللوك تقعد عن العلماء فصار يف ذلك فساد الفريقني 

كان املال فيما مضى يكره فأما اليوم فهو ترس املؤمن ] أ.هـ ،وقال سفيان الثوري رمحه اهلل : [  ... إخل

وقال : من كان  –أي جعلونا مناديل أوساخهم  –وقال : لوال هذه الدنانري لتمندل بنا هؤالء امللوك 

ل دينه،وقال احلالل ال حيتمل يف يده من هذه شيء فليصلحه فإنه زمان إن احتاج كان أول من يبذ

(" وكتب عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل إىل فقهاء العراق 1118"رواه البغوي يف شرح السنه ) [ السرف

يا أمري املؤمنني ] وكتب إىل عمر بن عبد العزيز :  –أي أصيب بعّلة  –أن يأتوه فاعتلَّ احلسن البصري 

املؤمنني لو أن لك عمر نوح وسلطان سليمان ويقني  إن استقمت استقاموا وإن ملت مالوا يا أمري

إبراهيم وحكمة لقمان ما كان لك بدٌّ من أن تقتحم العقبة اجلنة أو النار من أخطأته هذه دخل 

[  هذه،فلما أتاه الكتاب أخذه فوضعه على عينيه ثم بكى ثم قال: مل يكن لي بد أن أشرب بكأس األولني

عبد اهلل بن صاحل : مسعت الليث بن سعد يقول : ملا قدمت على هارون  يقول] أ.هـ ،ويف السري للذهيب 

بلدنا بإجراء النيل وإصالح  صالحالرشيد قال لي : يا ليث ما صالح بلدكم؟قلت:يا أمري املؤمنني 

 [ أمريها ومن رأس العني يأتي الكدر فإذا صفا رأس العني صفت السواقي فقال : صدقت يا أبا احلارث
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دخل يعلى بن خملد اجملاشعي على احلجاج يف ] ل األمالي والنوادر ألبي علي القالي : أ.هـ ،ويف ذي

مرض املوت فقال له : كيف ترى ما بك يا حجاج من غمرات املوت وسكراته فقال : يا يعلى غمًا 

 يرمحين شديدًا وجهدًا جهيدًا وأملًا مضيضًا ونزعًا حريضًا وسفرًا طوياًل وزادًا قلياًل فويلي ويلي إن مل

اجلبار فقال له : يا حجاج إمنا يرحم اهلل من عباده الرمحاء الكرماء أولي الرمحه والرأفة والتحنن 

والتعطف على عباده وخلقه أشهد أنك قرين فرعون وهامان لسوء سريتك وترك ملتك وتنكبك 

التابعني  عن قصد احلق وسنن احملجة وآثار الصاحلني قتلت صاحلي الناس فأفنيتهم وأبرت عرتة

فتربتهم وأطعت املخلوق يف معصية اخلالق وأهرقت الدماء وضربت األبشار وهتكت األستار وسست 

سياسة متكرب جبار ال الدين أبقيت وال الدنيا أدركت أعززت بين مروان وأذللت نفسك وعمرت دورهم 

ا بعده نظر لقد وأخربت دارك فاليوم ال ينجونك وال يغيثونك إذ مل يكن لك يف هذا اليوم وال مل

كنت هلذه األمة اهتمامًا واغتمامًا وعناًء وبالًء فاحلمد هلل الذي أراحها مبوتك وأعطاها مناها 

أنت حطيط قال : نعم ] أ.هـ ،وقد جيء باحلطيط الزيات إىل احلجاج فلما دخل عليه قال : [  خبزيك

سئلت ألصدقنَّ وإن ابتليت سل عما بدا لك فإني عاهدت اهلل عند املقام على ثالث خصال : إن 

ألصربنَّ وإن عوفيت ألشكرنَّ قال : فما تقول يّف قال : أقول إنك من أعداء اهلل يف األرض تنتهك 

احملارم وتقتل بالظّنة قال : فما تقول يف أمري املؤمنني عبد امللك بن مروان قال : أقول : إنه أعظم 

جاج : ضعوا عليه العذاب قال : فانتهى به جرمًا منك وأنت خطيئة من خطاياه قال : فقال احل

 [ العذاب حتى انتحلوا حلمه فما مسعوه يقول شيئًا ثم مات رمحه اهلل وكان ابن مثان عشرة سنة

يا أمري املؤمنني كنت أسافر الصني ] ودخل أحد الزهاد على أحد اخللفاء فقال له : عظين فقال له : 

بكاء شديدًا وقال : أما إني لست أبكي على البلّية النازلة فقدمتها مرة وقد أصيب ملكها بسمعه فبكى 

ولكن أبكي املظلوم على الباب يصرخ فال يؤذن له وال أمسع صوته،ولكن إن ذهب مسعي فإن بصري مل 

يذهب،نادوا يف الناس: ال يلبس أحد ثوبًا أمحر إال متظلم ثم كان يركب الفيل يف نهاره حتى يرى 

ا يا أمري املؤمنني مشرك باهلل تعاىل غلبت عليه رأفته على املشركني وأنت محرة ثياب املظلومني فهذ

وهذا  [ مؤمن باهلل تعاىل ومن أهل بيت نبيه صلى اهلل عليه وسلم كيف ال تغلب رأفتك باملؤمنني
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سعى به أصحاب ابن أبي دؤاد حتى كتب فيه ابن أبي دؤاد إىل ] (" 02/18البويطي كما يف "السري ) 

فلم جيب وكان الوالي حسن الرأي فيه فقال له  -أي يف حمنة خلق القرآن  -فأمتحنه والي مصر 

: قل فيما بيين وبينك قال : إنه يقتدي بي مائة ألف وال يدرون املعنى فأمر به أن حيمل إىل بغداد 

يها لبنة قال الربيع بن سليمان : رأيته على بغٍل يف عنقه غّل ويف رجليه قيد وبينه وبني الغّل سلسلة ف

وزنها أربعون رطاًل وهو يقول : إمنا خلق اهلل اخللق بـ )كن( فإذا كانت خملوقة فكأن  –طوبة  –

وألموتّن يف حديدي هذا حتى  -يعين الواثق  -خملوقًا خلق مبخلوق ولئن دخلت عليه ألصدقّنه 

ونًا يف قيده بالعراق يأتي قوم يعلمون أنه قد مات يف هذا الشأن قوم يف حديدهم،وتويف رمحه اهلل مسج

أ. هـ ،وهذا نعيم بن محاد رمحه اهلل كما جاء يف "السري [  سنة إحدى وثالثني ومائتني من اهلجرة

محل على القول خبلق القرآن فأبى وامتنع أن جييب فسجن ومات يف سجنه سنة تسع ] (" 01/601)

عليه وأوصى نعيم بن محاد أن  وعشرين ومائتني وُجرَّ بأقياده فألقي يف حفرة ومل يكفن ومل يصّل

  [ يدفن يف قيوده وقال : إني خماصم

 وكما قال الشاعر :

 فمالئك الرحمن لم يدعوني ي ***ـــــأنا إن حرمت وداعكم لجنازت

 نـــــــحسبي صالتهم بعليي مرؤ ***في األرض ا إن لم يصل علي  

(" : )محل من 01/408ة والنهاية )(" و "البداي01/62وهذا أمحد بن نصر اخلزاعي كما يف "السري )

بغداد إىل سامراء مقيدًا وجلس له الواثق فقال له : ما تقول يف القرآن قال : كالم اهلل قال : 

أفمخلوق هو قال : كالم اهلل قال : فرتى ربك يوم القيامة قال : كذا جاءت الرواية قال : وحيك 

ناظر ؟ أنا كفرت مبن هذه صفته،ما تقولون  يرى كما يرى احملدود واملتجّسم وحيويه مكان وحيصره

فيه فقال قاضي اجلانب الغربي : هو حالل الدم ووافقه فقهاء قال الواثق : ما أراه إال مؤديًا لكفره 

قائمًا مبا يعتقده ودعا بالسيف وقام وقال : إني ألحتسب خطاي إىل هذا الكافر فضرب عنقه بعد أن 

ال احلسن بن حممد احلربي : مسعت جعفر الصائغ يقول : رأيت مّدوا له رأسه حببل وهو مقّيد ، ق
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حني قتل قال رأسه : ال إله إال اهلل،واهلل أعلم،وعّلق يف أذن أمحد بن نصر ورقة فيها :  –أمحد بن نصر 

هذا رأس أمحد بن نصر دعاه اإلمام إىل القول خبلق القرآن ونفي التشبيه فأبى إال املعاندة فجعله اهلل 

وبقى رأسه مصلوبًا ببغداد والبدن مطلوبًا بسامراء ويف رجليه زوج قيود(أ.هـ ،وقال ابن تيمية  إىل ناره

رمحه اهلل : )لن خياف الرجل غري اهلل إال ملرض يف قلبه فإن رجاًل شكا إىل أمحد بن حنبل خوفه من 

كما يف "مرآة بعض الوالة فقال : لو صححت مل ختف أحدًا(أ.هـ وهذا ابن اجلوزي رمحه اهلل يقول 

الزمان لسبطه" : )وعظ املستضيئ باهلل فقال له : يا أمري املؤمنني إن تكلمت خفت منك وإن سكت 

خفت عليك فأنا أقدم خويف عليك من خويف منك حملبيت دوام أيامك وأن أقدم قول القائل : اتق 

: إذا بلغين عن عامل  اهلل خري من قول القائل : إنكم أهل بيت مغفور له وكان عمر بن اخلطاب يقول

ظامل أنه قد ظلم الرعية ومل أغريه فأنا الظامل،يا أمري املؤمنني كان يوسف عليه السالم ال يشبع يف 

زمان القحط لئال ينسى اجلياع،وكان عمر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول : قرقري إن شئت أو ال 

ق صدقات كثرية وأشبع اجلياع بسبب واهلل ال شبعت واملسلمون جياع،فأطلق األمري احملابيس وتصد

ذلك( وهذا أبو نعيم الفضل بن دكني ملا امتحن يف حمنة القول خبلق القرآن قال : )أدركت الكوفة 

وبها أكثر من سبعمائة شيخ األعمش فمن دونه يقولون : القرآن كالم اهلل وعنقي أهون من زري هذا 

وقال : جزاك اهلل من شيخ خريًا(  –ا شحناء وكان بينهم –فقام إليه أمحد بن يونس فقّبل رأسه 

(" : 10-01/12(" وهذا ابن تيمية كما يف "البداية والنهاية )180"مناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي )

وقد قص أيضًا هذه القصة الشيخ الصاحل حممد بن أبي بكر ابن قوام البالسي وكان يوم قازان  -) 

بن تيمية ملا تكلم مع قازان فحكى عن كالم شيخ اإلسالم يف مجلة من كان مع الشيخ تقي الدين ا

وأنه قال لرتمجانه : قل لقازان  : أنت تزعم أنك مسلم  -تقي الدين لقازان وشجاعته وجرأته عليه 

فغزوتنا وبلغت بالدنا على ماذا،وأبوك وجدك  –على ما بلغنا  –ومعك مؤذنون وقاض وإمام وشيخ 

ا بالد اإلسالم بل عاهدوا قومنا وأنت عاهدت فغدرت وقلت فما )هوالكو( كانا كافرين وما غزو

وفيت قال : وجرت له مع قازان وقطلوشاه وبوالي أمور وُنوب قام ابن تيمية فيها كلها هلل ومل خيَش 

إال اهلل عّز وجل،قال وقّرب إىل اجلماعة طعامًا فأكلوا منه إال ابن تيمية فقيل له أال تأكل فقال : 
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عامكم وكّله مما نهبتهم من أغنام الناس طبختموه مبا قطعتم من أشجار الناس كيف آكل من ط

إمنا يقاتل  –عبدك حممود  –قال : ثم إن قازان طلب منه الدعاء فقال يف دعائه : اللهم إن كان هذا 

لتكون كلمتك هي العليا وليكون الدين كله لك فانصره وأيده وملكه البالد والعباد وإن كان إمنا 

رياًء ومسعًة وطلبًا للدنيا ولتكون كلمته هي العليا وليذل اإلسالم وأهله فاخذله وزلزله ودمره قام 

واقطع دابره قال : وقازان يؤّمن على دعائه ويرفع يديه قال : فجعلنا جنمع ثيابنا خوفًا من أن تتلوث 

ن بن صرصري وغريه : بدمه إذا أمر بقتله قال : فلما خرجنا من عنده قال له قاضي القضاة جنم الدي

كدت أن تهلكنا وتهلك نفسك واهلل ال نصحبك من هنا فقال : وأنا واهلل ال أصحبكم قال : 

فانطلقنا عصبًة وتأخر هو يف خاصة نفسه ومعه مجاعة من أصحابه فتسامعت به اخلواقني واألمراء 

ل : واهلل ما وصل إىل من أصحاب قازان فأتوه يتربكون بدعائه وهو سائر إىل دمشق وينظرون إليه قا

دمشق إال يف حنو ثلثمائٍة فارس يف ركابه وكنت أنا من مجلة من كان معه وأما أولئك الذين أبوا 

أن يصحبوه فخرج عليهم مجاعة الترت فشلحوهم عن آخرهم(أ.هـ ،وهذا غيض من فيض وقطرة من 

باعهم من سلف األمة ومن حبر من مناذج العلماء ومواقفهم عرب العصور من الصحابة والتابعني وأت

سار على دربهم إىل يومنا هذا فالبالء واالختبار واالمتحان دليل صدق وصالبة يف الدين،وقد قال 

سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه قلت : يا رسول اهلل أي الناس أشد بالًء قال : ]األنبياء ثم الصاحلون 

نه فإن كان يف دينه صالة زيد يف بالئه وإن ثم األمثل فاألمثل من الناس يبتلى الرجل على حسب دي

كان يف دينه رقة خفف عنه وما يزال البالء بالعبد حتى ميشي على ظهر األرض ليس عليه خطيئة[ 

( وغريه وصححه مجاعة وإسناده حسن" قال ابن األثري يف النهاية : )أي األشرف 0180"رواه أمحد )

ة يقال هذا أمثل من هذا أي أفضل وأدنى إىل اخلري وأماثل فاألشرف واألعلى فاألعلى يف الرتبة واملنزل

(" : )وما زال 124-122الناس خيارهم(أ.هـ وقال ابن اجلوزي رمحه اهلل يف "مناقب اإلمام أمحد )

الناس يبتلون يف اهلل تعاىل ويصربون وقد كانت األنبياء تقتل وأهل اخلري يف األمم السابقة يقتلون 

املنشار وهو ثابت على دينه وقد ُسمَّ نبينا صلى اهلل عليه وسلم وأبو بكر وقتل وحيرقون وينشر أحدهم ب

عمر وعثمان وعلي وُسمَّ احلسن وقتل احلسني بن علي وابن الزبري والضحاك بن قيس والنعمان بن 
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بشري وصلب خبيب بن عدي،وَقَتَل احلجاُج عبد الرمحن بن أبي ليلى وعبد اهلل بن غالب احلداني 

ن جبري وأبا البخرتي الطائي وكميل بن زياد وحطيطًا الزيات وماهان احلنفي صلبه وصلب وسعيد ب

قبله ابن الزبري وَقَتَل الواثُق أمحد بن نصر اخلزاعي وصلبه،فأما من ُضِرَب من كبار العلماء : فعبد 

ضربه عمر الرمحن بن أبي ليلى ضربه احلجاج أربعمائة سوط ثم قتله،وخبيب بن عبد اهلل بن الزبري 

بن عبد العزيز بأمر الوليد مائة سوط فكان عمر إذا قيل له : ابشر قال : كيف خببيٍب على 

الطريق،وأبو الزناد ضربه بنو أمية،وأبو عمرو بن العالء ضربه بنو أمية مخسمائة سوط،وربيعة الرأي 

جاج أربعمائة ضربه بنو أمية،وعطية العويف ضربه احلجاج أربعمائة سوط،ويزيد الضّبي ضربه احل

سوط،وثابت البناني ضربه ابن اجلارود خليفة ابن زياد،وعبد اهلل بن عوف ضرب بالل بن أبي بردة 

سبعني سوطًا،ومالك بن أنس ضربه املنصور سبعني سوطًا يف ميني املكره وكان مالك يقول : ال 

د ابن حنبل يف هؤالء تلزمه اليمني،وأبو السوار العدوي وعقبة بن عبد الغافر ضربا بالسياط وألمح

(" : )دخل احلارث بن مسكني على 122-120أسوة(أ.هـ وقال أيضًا رمحه اهلل يف "مناقب اإلمام أمحد )

اإلمام أمحد فقال له : أخربني يوسف بن عمر بن يزيد عن مالك بن أنس : أن الزهري ُسِعَي به حتى 

اس وعلقت كتبه يف عنقه فقال ضرب بالسياط فقيل ملالك بعد ذلك : إن الزهري قد أقيم للن

مالك : قد ضرب سعيد بن املسيب بالسياط وحلق رأسه وحليته وضرب أبو الزناد بالسياط وضرب 

حممد بن املنكدر وأصحاب له يف محام بالسياط قال : وقال عمر بن عبد العزيز : ال تغبطوا أحدًا مل 

قال ابن القيم رمحه اهلل يف الكافية يصبه يف هذا األمر أذى فأعجب أمحد بقول احلارث(أ.هـ وقد 

 الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية :

 انيَّ ــ*** فالناس كاألموات في الح ورىـــــــــل توحشنك غربة بين ال

 انـــــالغرباء حقاا عند كل زم *** ةــــــــــــأو ما علمت بأن أهل السن

 هم على اإلحسان*** والتابعون ل  هـبـقل لي متى سلم الرسول وصح

 انـــــافق  *** ومحارب بالبغي والطغيــــــــــــــمن جاهٍل ومعاند ومن

 ا  *** ذقت األذى في نصرة الرحمنــــــــــــــى وموتظن أنك وارث أن  
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 انــــــي والحسب*** سوى ذا الرأ تك وهللا المحال النفس فاستحدثمنَّ 

 وانــــــ*** ورثوا عداه بسائر األل ه آلذاك األلى ـــــــــــــلو كنت وارث

فالذي يزعم أنه وارث النيب صلى اهلل عليه وسلم وهو ال يبتلى وال يؤذى بل يرتقى من منصب إىل آخر، 

يف زعمه نظر ودعواه كاذبة وقد قيل للشافعي : )يبتلى الرجل خري له أم ميكن قال :ال ميكن حتى 

(" : )ولعمر اهلل لقد مين من هذا مبا مين 1/110م املوقعني )يبتلى( وقال ابن القيم رمحه اهلل يف "إعال

به من سلف من األئمة املرضيني فما أشبه الليلة بالبارحة للناظرين فهذا مالك بن أنس توصل 

أعداؤه إىل ضربه بأن قالوا للسلطان : إنه حيل عليك أميان البيعة فتواه أن ميني املكره ال تنعقد وهم 

طائعني فمنعه السلطان فلم ميتنع ملا أخذه اهلل يف امليثاق على من آتاه اهلل علمًا  حيلفون مكرهني غري

أن يبينه للمسرتشدين ثم تاله على أثره حممد بن إدريس الشافعي فوشى به أعداؤه إىل الرشيد أنه 

ق حيل أميان البيعة فتواه أن اليمني بالطالق قبل النكاح ال تنعقد وال تطلق إن تزوجها فهي طال

وتالهما على آثارهما شيخ اإلسالم فقال حساده : هذا ينقض عليكم أميان البيعة فما فتَّ ذلك يف 

 چ] عضد أئمة اإلسالم وال ثنى عزماتهم يف اهلل وهممهم وال صدهم ذلك عما أوجب اهلل تعاىل

(أ.هـ فقول هذا املدعي بأني أو  {43}السجدة: [   ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

  أي جزيرة العرب -نون يف علماء هذه البالد فأقول هناك فرق بني علماء هذه البالد بأن هؤالء يطع

وبني علماء األسر والعوائل واملوظفني عندها واملشرعني واملرقعني هلا فأما علماء جزيرة العرب  -

وغريها من بالد املسلمني ممن هم على اهلدى من كل صاحب سنة شهدت له أهل احلديث وعسكر 

ممن قال احلق وأمر باملعروف ونهى عن املنكر وما داهن يف دين اهلل ومل خيش يف اهلل لومة الئم  القرآن

فهؤالء على العني والرأس حنبهم ونواليهم وندعو هلم يف كل األزمنة والعصور رمحهم اهلل أمجعني 

 وثبَّت األحياء منهم على احلق حتى يلقوه وكما قال يف الكافية الشافية :

 رآنــــــال مع  *** باقي المالئك ناصري القـــــــــــــجبريل مع ميكوجنودهم 

 وع إلى  *** خير الورى المبعوث من عدنانـــــــــــــــوجميع رسل هللا من ن
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 انــــزم األلى  *** في سورة الشورى أتو ببيـــــــــفالقلب خمستهم أولوا الع

 انــــــهم  *** هم خير خلق هللا من إنسضاا ذكرــــــــــــــــفي أول األحزاب أي

 انـــــد  *** والكل تحت لواء ذي الفرقـــــــــــــــــــولواؤهم بيد الرسول محم

 انــــــــاإلسالم أهل العلم واإليم *** ةـــــــــــــوجميع أصحاب الرسول عصاب

 انـــــــــائر األزمان على  *** طباقتهم في ســــــــــــــــــوالتابعون لهم بإحس

 انـــــالفتوى وأهل حقائق العرف*** ة ـــــــــــــــــــــأهل الحديث جميعهم وأئم

 انــــم  *** ومراتب األعمال في الرجحـــــــــــــــــــــــــالعارفون بربهم ونبيه

 انــــــهذي ة  *** ليسوا أولي شطح ولـــــــــــــــــــــــــــــــــسلفية سنية نبوي

 انـــــــــر  *** من غير ما كذب ول كتمــــــــــــــــــــــــهذا كالمهم لدنيا حاض

 انـــــــــــال عليهم  *** هم أملياء وصاحبو إمكـــــــــــــــــقبل حوالة من أحفا

راء املناصب وأما أحبار السوء وشيوخ الضاللة والبدعة والشياطني الناطقة واخلرساء والالهثني و

هم وحنذر منهم وكما قال واألموال ولو على حساب دينهم فنبغضهم وال نأخذ ديننا من

 -:القحطاني

 انــــم  *** ل خير في دنيا بال أديــــــــم الدنيا على أديانكآثرت

 وانــــــم  *** فبلعتم الدنيا بغير تــــــوفتحتم أفواهكم وبطونك

 م  *** وحملتم الدنيا على األديانـــــــــــــكذبتم أقوالكم بفعالك

 انـــفئتان للرحمن عاصيت *** اءكمـــــقهقراؤكم قد أشبهوا ف

 ة اللحمانفعل الكالب بجيفه  *** ـــيتكالبان على الحرام وأهل

(" : )ومن له خربة مبا بعث اهلل به رسوله صلى 4/128يقول ابن القيم رمحه اهلل يف "إعالم املوقعني )

عليه وسلم ومبا كان هو عليه وأصحابه رأى أن أكثر من يشار إليهم بالدين هم أقل الناس دينًا  اهلل



 

 404من  35صفحة 
 

واهلل املستعان وأي دين وأي خري فيمن يرى حمارم اهلل تنتهك وحدوده تضاع ودينه يرتك وسنة رسول 

املتكلم  اهلل صلى اهلل عليه وسلم يرغب عنها وهو بارد القلب ساكت اللسان شيطان أخرس كما أن

بالباطل شيطان ناطق وهل بلّية الدين إال من هؤالء الذين إذا سلمت هلم مآكلهم ورياساتهم فال 

مباالة مبا جرى على الدين وخيارهم املتحزن املتلمظ ولو نوزع يف بعض ما فيه غضاضة عليه يف 

وهؤالء مع  جاهه أو ماله بذل وتبذل وجد واجتهد واستعمل مراتب اإلنكار الثالثة حبسب وسعه

سقوطهم من عني اهلل ومقت اهلل هلم قد بلوا يف الدنيا بأعظم بلّية تكون وهم ال يشعرون وهو موت 

القلوب فإن القلب كلما كانت حياته أمت كان غضبه هلل ورسوله أقوى وانتصاره للدين أكمل(أ.هـ 

 وهؤالء كما قال ابن القيم يف الكافية الشافية :

 ق هللا آفة هذه األكوانــ *** ـــخلوشرارهم علماؤهم هم شر 

يقول : ]إن أكثر  -ملسو هيلع هللا ىلص -وقد قال عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنه مسعت رسول اهلل 

( وإسناده حسن" ومن ينظر يف هذه األوراق وهذه 6644،6641منافقي أميت قراؤها[ "رواه أمحد )

هي عن املنكر وتعطيل الشريعة وشعرية الدعاوى جيد أن احملصلة منها تعطيل األمر باملعروف والن

اجلهاد ألنها ربطت كلها باألسرة والعائلة اليت حتكم باجملموعة اليت انتقتها لكي تفيت ومّسوها 

باهليئة ومّسوا أعضاءها )بالكبار( وقالوا )ال ُيفتى واهليئة يف البالد( واستشهدوا بقول )ال ُيفتى 

قرآنيٌة أو حديٌث نبوٌي أو إمجاٌع من أهل العلم وما علموا أن  ومالك يف املدينة( وكأن هذا القول آيٌة

قائله أسرة سابقة،ثم عاقبوا من يفيت أو يتكلم خبالف ما تقوله هذه اهليئة أو تلك وهذا ظلم 

وعدوان فالعلم فضل اهلل يؤتيه من يشاء واهلل واسع عليم ورمحته خيتص بها من يشاء واهلل ذو الفضل 

يف حتصيله وحفظ وقرأ وحبث وطلب وجالس أهله بالركب ُعدَّ من أهله  العظيم من طلبه وجدَّ

وليس األمر مبنحٍة ملكية أو أمريية وال حيتاج صاحبه ختمًا على جبهته من )آل فالن أو عالن( وليس 

هو بالوراثة وقد كان بعض التابعني يفيت حبضرة الصحابة وهكذا عرب األزمنة وقد قال الناظم 

 لفية الحديث : رحمه هللا في أ

 ى  *** فليس كرها أو خالف األولىــــومن يحدث وهناك أول
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 ابــــواب  *** عهد النبي حدث الصحـهذا هو األرجح والص

 اعـــوفي الصحاب حدث األتباع  *** يكاد فيه أن يرى اإلجم

ها بال حجة وإلزام الناس بهيئٍة معينة أو شخٍص معني بأخذ أقواهلم وعدم اخلروج عليها أو خمالفت

وال برهان هو االستبداد بعينه وقد حصل بسبب مثل هذا الفساد العظيم عرب التاريخ عندما جاء 

بعض األمراء واألفراد والفرق والطوائف وفرضوا على الناس رأيهم املنحرف والباطل وتأويلهم الفاسد 

ما حرمه اهلل أو حرموا ما  بال حجة وال دليل وأوجبوا على الناس ما مل يوجبه اهلل ورسوله أو أحلوا

أحله اهلل ورسوله خصوصًا إذا اجتمع السلطان وشيوخه وقضاته وجنوده على ذلك وغالب الفنت 

 يقول : ] -ملسو هيلع هللا ىلص- خرجت من قصور املستبدين،كما قال معاوية رضي اهلل عنه مسعت رسول اهلل

رواه أبو يعلى كما يف املطالب يكون أمراء فال يرد عليهم قوهلم يتهافتون يف النار يتبع بعضهم بعضًا[ "

(" وعن أبي قبيل قال : خطبنا معاوية يف يوم مجعة فقال : )إمنا املال مالنا والفيء فيئنا 1418العالية )

من شئنا أعطينا ومن شئنا منعنا فلم يرد عليه أحد فلما كانت اجلمعة الثانية قال مثل مقالته فلم 

قال مثل مقالته فقام إليه رجل ممن شهد املسجد فقال : يرد عليه أحد فلما كانت اجلمعة الثالثة 

كال بل املال مالنا والفيء فيئنا من حال بيننا وبينه حاكمناه بأسيافنا فلما صلى أمر بالرجل 

فأدخل عليه فأجلسه معه علي السرير ثم أذن للناس فدخلوا عليه ثم قال : أيها الناس إني تكلمت يف 

ويف الثانية مل يرد عليَّ أحد فلما كانت الثالثة أحياني هذا أحياه اهلل  أول مجعة فلم يرد عليَّ أحد

يقول : ]سيأتي قوم يتكلمون فال يرد عليهم يتقامحون يف النار تقاحم  -ملسو هيلع هللا ىلص-مسعت رسول اهلل 

القردة[ فخشيت أن جيعلين اهلل منهم فلما رد هذا على أحياني أحياه اهلل ورجوت أن ال جيعلين اهلل 

( والطرباني يف الكبري واألوسط وقال 1411أبو يعلى كما يف املطالب العالية ) منهم( "رواه

(" : )ومعاوية 4/011اهليثمي:رجاله ثقات أ.هـ،وإسناده حسن" وكما قال الذهيب رمحه اهلل يف "السري )

من خيار امللوك الذين غلب عدهلم على ظلمهم وما هو بربيء من اهلنات واهلل يعفو عنه(أ.هـ فانظر 

إىل معاوية ورجوعه وإخباره بهذا احلديث وملا جاء من بعده مل يكن لريجع ويقف بل ينظر على أن 

كلمته قد ألقيت يف األرض وهو احلاكم الذي عنده وعنده فتأخذه العزة باألثم ويؤزه من حوله 
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-فيحصل بذلك شًر عظيم وكما قال أبو سعيد وأبو هريرة رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل 

ل : ]ما بعث اهلل من نيب وال استخلف من خليفة إال كانت له بطانتان،بطانة تأمره قا -ملسو هيلع هللا ىلص

باملعروف وحتّضه عليه وبطانة تأمره بالشر وحتّضه عليه واملعصوم من عصم اهلل[ "رواه البخاري 

(" وكما قال عمر ضي اهلل عنه : )قد علمت متى تهلك العرب ورب الكعبة إذا ولي أمرهم من 2018)

حب الرسول صلى اهلل عليه وسلم ومل يعاجل أمر اجلاهلية( "رواه ابن سعد يف الطبقات مل يص

(" وقد قال ذو عمرو جلريٍر البجلي:)يا جرير إن بك 8418واحلاكم يف املستدرك وصححه املستدرك)

علي كرامة وإني خمربك خربًا إنكم معشر العرب لن تزالوا خبري ما كنتم إذا أهلك أمري تأمرمت 

فإذا كانت بالسيف كانوا ملوكًا يغضبون غضب امللوك ويرضون رضا امللوك( "رواه البخاري آخر 

(" وعن يوسف بن ماهك رمحه اهلل قال : )كان مروان على احلجاز استعمله معاوية فخطب 1411)

فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه فقال له عبد الرمحن بن أبي بكر الصديق شيئًا 

ويف رواية اإلمساعيلي فقال عبد الرمحن : ما هي إال هرقلية،والبن املنذر أجئتم بها هرقلية تبايعون  –

فقال خذوه فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه فقال مروان : إن هذا الذي أنزل اهلل فيه  –ألبنائكم 

فقالت عائشة من وراء احلجاب : ما أنزل اهلل (" 02" سورة األحقاف آية ) }َوالَِّذي َقاَل ِلَواِلَدْيِه ُأفٍّ َلُكَما{

(" وعند أبي يعلى : 1822فينا شيئًا من القرآن إال ما أنزل يف سورة النور من براءتي( "رواه البخاري )

قال مروان : )إن اهلل قد أرى أمري املؤمنني رأيا حسنًا يف يزيد وأن يستخلفه فقد استخلف أبو بكر وعمر 

ة إن أبا بكر ما جعلها يف أحٍد من ولده وال يف أهل بيته وما جعلها معاوية إال فقال عبد الرمحن:هرقلي

كرامة لولده( ولإلمساعيلي : فقال مروان : )سنة أبي بكر وعمر فقال عبد الرمحن : سنة هرقل 

(" فانظر إىل مروان الذي 1822وقيصر( أ.هـ "ذكر هذه األلفاظ ابن حجر يف الفتح عند احلديث رقم )

(" : )وله أعمال موبقة نسأل اهلل السالمة رمى طلحة 2144ه الذهيب يف "امليزان ترمجة رقم )قال عن

بسهٍم وفعل وفعل( أ.هـ انظر كيف حبكم اإلمارة ينسب إىل أبي بكر وعمر ما مل يفعاله ويقواله 

اء من ويفسر القرآن على غري وجهه وقد ُكذَِّب من عائشة وعبد الرمحن ابنا أبي بكر الصديق وقد ج
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بعدهم ووصل احلال بالبعض إىل اختالق األحاديث ووضعها لألمراء متشية ألمورهم وقد قال الناظم 

 رمحه اهلل يف ألفية احلديث :

 نصر رأي قصدا ديناا وبعضٌ  والواضعون بعضهم ليفسدا  *** 

 وىــــــلألمراء ما يوافق اله  روى  *** دــكذا تكسباا وبعض ق

طئ عن اجتهاد وسوء تقدير وفهم ثم جاءت التأويالت الفاسدة واملنحرفة عن وقد حصل التأويل اخلا

بغٍي وظلم وطغيان وحصل من جّراء ذلك الفساد الكبري والعريض يقول ابن القيم رمحه اهلل يف 

(" : )وباجلملة فافرتاق أهل الكتابني وافرتاق هذه األمة على ثالث 081-6/088"إعالم املوقعني )

ا أوجبه التأويل وإمنا أريقت دماء املسلمني يوم اجلمل وصفني واحلرة وفتنة ابن وسبعني فرقة إمن

الزبري وهلم جّرا بالتأويل وإمنا دخل أعداء اإلسالم من املتفلسفة والقرامطة والباطنية واإلمساعيلية 

من  والنصريية من باب التأويل فما امتحن اإلسالم مبحنة قط إال وسببها التأويل فإن حمنته إما

املتأولني وإما ممن يسلط عليهم الكفار بسبب ما رتكبوا من التأويل وخالفوا ظاهر التنزيل وتعللوا 

باألباطيل فما الذي أراق دماء بين جذمية وقد أسلموا غري التأويل حتى رفع رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ذي أوجب تأخر الصحابة رضي وسلم يديه وتربأ إىل اهلل من فعل املتأول بقتلهم وأخذ أمواهلم وما ال

اهلل عنهم يوم احلديبية عن موافقة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم غري التأويل حتى اشتد غضبه 

لتأخرهم عن طاعته حتى رجعوا عن ذلك التأويل وما الذي سفك دم أمري املؤمنني عثمان ظلمًا 

ما الذي سفك دم علي رضي اهلل عنه وعدوانًا وأوقع األمة فيما أوقعها فيه حتى اآلن غري التأويل و

وابنه احلسني وأهل بيته رضي اهلل تعاىل عنهم غري التأويل وما الذي أراق دم عمار بن ياسر وأصحابه 

غري التأويل وما الذي أراق دم ابن الزبري وُحْجر بن عدي وسعيد بن جبري وغريهم من سادات األمة غري 

ب يف فتنة أبي مسلم غري التأويل وما الذي جّرد اإلمام أمحد التأويل وما الذي أريقت عليه دماء العر

بني العقابني وضرب السياط حتى عجت اخلليقة إىل ربها تعاىل غري التأويل وما الذي قتل اإلمام 

أمحد بن نصر اخلزاعي وخّلد خلقًا من العلماء يف السجون حتى ماتوا غري التأويل وما الذي سلط 

سالم حتى رّدوا أهلها غري التأويل وهل دخلت طائفة اإلحلاد من أهل احللول سيوف التتار على دار اإل
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واإلحتاد إال من باب التأويل وهل فتح باب التأويل إال مضادًة ومناقضًة حلكم اهلل يف تعليمه عبادة 

طات البيان الذي امنتَّ اهلل يف كتابه على اإلنسان بتعليمه إياه فالتأويل باأللغاز واألحاجي واألغلو

أوىل منه بالبيان والتبيني وهل فرق بني دفع حقائق ما أخربت به الرسل عن اهلل وأمرت به بالتأويالت 

الباطلة املخالفة له وبني رده وعدم قبوله ولكن هذا رد جحود ومعاندة وذاك رد خداع ومصانعه(أ.هـ 

فصل بعنوان )فصل يف جناية  ويقول رمحه اهلل يف "الكافية الشافية يف االنتصار للفرقه الناجية" حتت

 التأويل على ما جاء به الرسول والفرق بني املردود منه واملقبول( : 

 النــــــالم من  *** تأويل ذي التحريف والبطـــــــهذا وأصل بلية اإلس

 انـــــــين بل  *** زادت ثالثاا قول ذي البرهــوهو الذي قد فرق السبع

 انــــــن ذا النورين واإلحسع *** القرآــــــوهو الذي قتل الخليفة جام

 رانـــــــــــــــده  *** أعني علياا قاتل األقــــــوهو الذي قتل الخليفة بع

 انــــــــه  *** فغدوا عليه ممزقي اللحمـــوهو الذي قتل الحسين وأهل

 انـــــــــحمى المدينة معقل اإليم *** احـــتهم أبوهو الذي في يوم حرَّ 

 انـــــــــــا  *** في يوم عيد سنة القربـــــــى جرت تلك الدماء كأنهحت

 رآنـــــــــــــصاحب اإليمان والق *** لــــوغدا له الحجاج يسفكها ويقت

 دوانـ*** من عسكر الحجاج ذي الع  هاــوجرى بمكة ما جرى من أجل

 وانـــحيما  *** أنشا الروافض أخبث الــــوهو الذي أنشا الخوارج مثل

 انـــــــــالرسل بالعدوان والبهت *** عدــلق بــــوألجله شتموا خيار الخ

 انــــــــــــــم  *** ظناا بأنهم ذوو إحســـــــهاة سيوفـــــوألجله سل البغ

 انــــــــــت قوى اإليممقالة هد   *** ـــــــــــزالالعتوألجله قد قال أهل 

 وانـــــــــه  *** سبحانه خلق من األكــــــــــــمأن كالـــــوألجله قالوا ب

 ه  *** شبه المجوس العابدي النيرانـــــــــــــذبت بقضائـــــألجله قد ك
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 انـــــفي الجحيم كعابدي األوث *** ائرـــــل الكبــــــوألجله قد خلدوا أه

 رانـــــالنك المختار فيهم غاية*** ة ـــــــــروا لشفاعـــــــوألجله قد أنك

 

 انيــــم  *** صديق أهل السنة الشيبـــــــــوألجله ضرب اإلمام بسوطه

 انــــد  *** ذاك الخزاعي العظيم الشــــــــــــــــألجله قتل ابن نصٍر أحم

 انــــــــــة األلى  *** يتأولون شرائع اإليمــــــــــوهو الذي جر القرامط

 رانــــــه  *** حتى أتوا بعساكر الكفــــــــــزبوهو الذي جر النصير وح

 ا إلى ذا اآلنــــــٍة  *** وخمارها فينـــــــفجرى على اإلسالم أعظم محن

 رآنــــــوجب القـــــتخالف م *** وجميع ما في الكون من بدٍع وأحداث

 لم واإليمانـــــالن ل  *** تأويل أهل العــــــــــفأساسها التأويل ذو البط

 انــــــه  *** وبيان معناه إلى األذهــــــــــــــإذ ذاك تفسير المراد وكشف

ومن التأويالت : الفاسدة أن علماء السالطني وأحبار السوء كانوا وما زالوا مرجئًة مع الطغاة العتاة 

فقال وخوارج على العلماء والدعاة واإلرجاء هو كما قال أحد أهل العلم حني سأله أحد اخللفاء عنه 

  : )دين يعجب امللوك( وكما قال يف الكافية الشافية  :

 انــــــمعبود تصبح كامل اإليم** ــــ *ر بالــــــــــــــــــــــوكذلك اإلرجاء حين تق

 يانـالبيت العتيق وجد في العص *** برِّ ـــــــــفي الحشوش وخ فارم المصاحف

 انـــــــوالصلب حن بالقس  ٍد  *** وتمس  ــــــــــــــــــواقتل إذا ما اسطعت كل موح

 انـــــــــوا  *** من عنده جهراا بال كتمــــــــــــــواشتم جميع المرسلين ومن أت

 انـــــــــــلألصنام واألوث ا  *** بل خر  ــــــــــــــــــــوإذا رأيت حجارة فاسجد له

 وانـــه  *** هو وحده الباري لذي األكـــــل جاللـــــــــــــر أن هللا جــــــــــــوأق



 

 404من  41صفحة 
 

 رآنــــــــى  *** من عنده بالوحي والقــــــاا أتــــــــه حقـــــــــــــوأقر أن رسول

 رانــــــــع ذا  *** وزر عليك وليس بالكفـــــــــــــــــــــفتكون حقاا مؤمناا وجمي

 طانــــ*** من كل جهمي أخي الشي م ــــاء عند غالتهـــــــــــــــــهذا هو اإلرج

فمهما رأوا من األمراء وامللوك والظلمة واألسر والعوائل املستبّدة من طغيان وظلم وعسف ودواهي 

وموبقات وكبائر وكفريات وشركيات حيسنون هلم ذلك ويوجدون هلم املخارج ويعينونهم على ما 

لفتاوى اليت ُتْشرَعْن هلم املضّي يف ذلك هم فيه ويدخلون عليهم ويصدقونهم بكذبهم ويصدرون هلم ا

وغالب شيوخ احلكومات املعاصرة هم على هذا املذهب امللعون مع احلكام يف دويالتهم وكما قال يف 

 الكافية الشافية :

 من شيخان سا* ـــلعون بين النــ **هللا أكبر كم على ذا المذهب الم

 رانــــــــــمنهم رجا الغف أيادياا  *** ونــــــــليبغون منهم دعوةا ويقب  

 وانــــــــم  *** رجموهم ل شك بالصـــــلو أنهم عرفوا حقيقة أمره

 انـــــتبوافرش لهم كفاا من األم  *** ـلهم إن كنت تبغي كشفهفابذر 

 رانــتظهر بمظهر صاحب النكم ول  *** ــــواظهر بمظهر قابٍل منه

ذين يأمترون بأمره من عائلة آل سعود بهيئة كذا وشيوخ كذا فعالم يلزمين هذا املدعي واملباحث وال

وقول كذا بال حجة وال برهان وهل إذا لقيت اهلل وأنا ال أعرتف بهذه اهليئة أو ذاك الشيخ أيًا كان 

امسه وال آخذ علمي وال ديين منه هل أكفر بذلك وهل يسألين امللكان يف القرب عنهم أم يقال لي 

نبيك( وهل إذا عرفت ربي وديين ونبيي عرب كتابه وسنة رسول اهلل صلى  )من ربك وما دينك ومن

اهلل عليه وسلم وكتب اإلسالم ودواوينه واتبعت وما ابتدعت ومل أقل بقول إال ولي فيه إمام من 

اخللفاء الراشدين وأصحاب نبيه وأعالم اإلسالم املعتربين واتبعت سبيل املؤمنني ولقيت اهلل بذلك 

هل الشيخ ابن هل سيحاسبين اهلل على ذلك و  وال مفتيهم األكربفالن وال شيوخهم وما عرفت آل 

 ملعرفة اهلدى،وكما قال الشاعر : فالن وابن عالن أصل
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 انـــمن عاش في الدنيا ولم يعرفهما  *** وأقر باإلسالم والفرق

 ر  *** أم عاقل أم جاهل أم وانيــــــــــأفمسلم هو عندكم أم كاف

(" : )وأما هؤالء اخللف فعكسوا الطريق 121-4/124القيم رمحه اهلل يف "إعالم املوقعني )يقول ابن 

وقلبوا أوضاع الدين فزيفوا كتاب اهلل وسنة رسوله وأقوال خلفائه ومجيع أصحابه فعرضوها على 

 أقوال من قلدوه فما وافقها منها قالوا لنا وانقادوا له مذعنني وما خالف أقوال متبوعيهم منها

قالوا:احتج اخلصم بكذا وكذا ومل يقبلوه ومل يدينوا به واحتال فضالؤهم يف ردها بكل ممكن 

وتطلبوا هلا وجه احليل اليت تردها حتى إذا كانت موافقة ملذاهبهم وكانت تلك الوجوه بعينها 

صوص قائمة فيها شنعوا على منازعهم وأنكروا عليه ردها بتلك الوجوه بعينها وقالوا : ال ترد الن

مبثل هذا ومن له همًة تسمو إىل اهلل ومرضاته ونصر احلق الذي بعث اهلل به رسوله أين كان ومع من 

 كان يرضى لنفسه مبثل هذا املسلك الوخيم واخللق الذميم( أ.هـ ،ويقول يف الكافية الشافية :

 انـــــاإليمان مثل تالعب الصبي***  دين وـــــــــــكم ذا التالعب منكم بال

 رآنـــــولكم فال تزكو على القــ *** ــت عقـــــــــسفت قلوبكم كما كسفخ

 ٍة هوانــــــــــــم  *** ويراهم في محنـــــفترى الموحد حين يسمع قوله

 ين واآلذانـــــــــــه  *** يا محنة العينـــــــــــــــــــوارحمتاه لعينه وألذن

 انـــــوه لإليمـولوا باطالا نسبـــ *** ـــيقروه وإن ــــــــــــإن قال حقاا كف  

 انـــــان لإلنســــــعداوة الشيط *** لـــــــــــــه عادوه مثردَّ حتى إذا ما 

 انـــــف للفرقـــــولم يبالوا الخل *** وخــــــــقالوا له خالفت أقوال الشي

 رآنـــــــــــــ** خالفتم من جاء بالقم *ــــــــــــخالفت أقوال الشيوخ فأنت

 النــــــــاه قول فجرَّ  نْ ا  *** خالفت مِ ــــــــــــخالفتم قول الرسول وإنم

 نــــــه  *** عين الوفاق لطاعة الرحمـــــــــــــــذا ذاك الخالف فإنياحبَّ 

 انــــــعليه عابوا الخلف بالبهت *** ولــــأو ما علمت بأن أعداء الرس
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 انـــــــى  *** أسالفهم في سالف األزمـــــمض لشيوخهم ولما عليه قد

 انــــــص ل  *** رأي الرجال وفكرة األذهـــما العيب إل في خالف الن

 انـــــــــــــذا وهو من  *** توفيقنا والفضل للمنــــــــــــأنتم تعيبونا به

 انـهننا  *** خلف الشيوخ أيستوي الخلفوص ويــــهنكم خلف النصفلي

 انــــــــاألرض نصاا صح ذا تبي*** ع أهل ـــ ما تسوى عقول جميوهللا

 رآنـــــــــــــمؤولين محرفي الق *** نــــــــــحتى نقدمها عليه معرضي

 النــــــــــــــمن آراء كل ف ا  *** ألجلُّ ـــــــــــــوهللا إن النص فيما بينن

 انــــــخالف النص من إنس أبداا * م  **ـــــــــــــــوهللا لم ينقم علينا منك

(" : )هل جتوز الفتيا ملن عنده كتب احلديث : إذا كان عند 6/062وقال ابن القيم يف "إعالم املوقعني )

الرجل الصحيحان أو أحدهما أو كتاب من سنن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم موثوق مبا فيه فهل 

املتأخرين : ليس له ذلك ألنه قد يكون منسوخًا أو له له أن يفيت مبا جيده فيه ؟ فقالت طائفة من 

معارض أو يفهم من داللته خالف ما يدل عليه أو يكون أمر ندب فيفهم منه اإلجياب أو يكون عامًا له 

خمصص أو مطلقًا له مقيد فال جيوز له العمل وال الفتيا به حتى يسأل أهل الفقه والفتيا،وقالت 

يفيت به بل يتعني عليه كما كان الصحابة يفعلون إذا بلغهم احلديث طائفة : بل له أن يعمل به و

عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وحدث به بعضهم بعضًا بادروا إىل العمل به من غري توقف وال 

حبث عن معارض وال يقول أحد منهم قط : هل عمل بهذا فالن وفالن ولو رأوا من يقول ذلك ألنكروا 

كذلك التابعون وهذا معلوم بالضروة ملن له أدنى خربٍة حبال القوم وسريتهم عليه أشد اإلنكار و

وطول العهد بالسنة وبعد الزمان وعتقها ال يسوغ ترك األخذ بها والعمل بغريها ولو كانت سنن 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ال يسوغ العمل بها بعد صحتها حتى يعمل بها فالن أو فالن لكان قول 

فالن عيارًا على السنن ومزكيًا هلا وشرطًا يف العمل بها وهذا من أبطل الباطل وقد أقام اهلل فالن أو 

احلجة برسوله دون آحاد األمة وقد أمر النيب صلى اهلل عليه وسلم بتبليغ سنته ودعا ملن بلغها فلو 
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يغها فائدة وحصل كان من بلغته ال يعمل بها حتى يعمل بها اإلمام فالن واإلمام فالن مل يكن يف تبل

االكتفاء بقول فالن وفالن(أ.هـ ،فكيف إذا كان طالب العلم أو العامل حيفظ االآلف من األحاديث 

إخل فكيف يقول قائل واآلثار وأهم املنظومات يف علوم اآللة من حنو وصرف ومصطلح وأصول فقه ... 

يقول ل ك فهم رجال وحنن رجابأنه يلزمه قول فالن أو هيئة كذا وكذا وهو يقول ما أنا بدون أولئ

(" : )وهل يلزم العامي أن يتمذهب ببعض 211-6/214ابن القيم رمحه اهلل يف "إعالم املوقعني )

املذاهب املعروفة أم ال ؟ فيه مذهبان : أحدهما : ال يلزمه وهو الصواب املقطوع به إذ ال واجب إال ما 

د من الناس أن يتمذهب مبذهب رجل من األمة أوجبه اهلل ورسوله ومل يوجب اهلل وال رسوله على أح

فيقّلده دينه دون غريه وقد انطوت القرون الفاضلة مربأًة مربًأ أهلها من هذه النسبة بل ال يصح 

للعامي مذهب ولو متذهب به فالعامي ال مذهب له ألن املذهب إمنا يكون ملن له نوع نظر واستدالل 

قرأ كتابًا يف فروع ذلك املذهب وعرف فتاوى إمامه وأقواله  ويكون بصريًا باملذاهب على حسبه أو ملن

وأما من مل يتأهل لذلك البّتة بل قال : أنا شافعي أو حنبلي أو غري ذلك مل يصر كذلك مبجرد 

القول كما لو قال : أنا فقيه أو حنوي أو كاتب مل يصّر كذلك مبجرد قوله،يوضحه أن القائل إنه 

م أنه متبع لذلك اإلمام ، سالك طريقه ، وهذا إمنا يصح له إذا سلك شافعي أو مالكي أو حنفي يزع

سبيله يف العلم واملعرفة واالستدالل ، فأما مع جهله وبعده جدًا عن سرية اإلمام وعلمه وطريقه فكيف 

يصح له االنتساب إليه إال بالدعوى اجملردة والقول الفارغ من كل معنى ؟ والعامي ال يتصور أن يصح 

، ولو تصور ذلك مل يلزمه وال لغريه ، وال يلزم أحدا قط أن يتمذهب مبذهب رجل من األمة  له مذهب

حبيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غريه،وهذه بدعة قبيحة حدثت يف األمة ، مل يقل بها أحد من 

أبعد منه أئمة اإلسالم ، وهم أعلى رتبة وأجل قدرا وأعلم باهلل ورسوله من أن يلزموا الناس بذلك ، و

قول من قال : يلزمه أن يتمذهب مبذهب عامل من العلماء ، وأبعد منه قول من قال : يلزمه أن 

يتمذهب بأحد املذاهب األربعة،فياهلل العجب ، ماتت مذاهب أصحاب رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

أنفس فقط من بني ومذاهب التابعني وتابعيهم وسائر أئمة اإلسالم ، وبطلت مجلة إال مذاهب أربعة 

سائر األئمة والفقهاء ، وهل قال ذلك أحد من األئمة أو دعا إليه أو دلت عليه لفظة واحدة من 
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كالمه عليه ؟ والذي أوجبه اهلل  تعاىل ورسوله على الصحابة والتابعني وتابعيهم هو الذي أوجبه 

ختلفت كيفيته أو قدره على من بعدهم إىل يوم القيامة ، ال خيتلف الواجب وال يتبدل ، وإن ا

باختالف القدرة والعجز والزمان واملكان واحلال فذلك أيضا تابع ملا أوجبه اهلل ورسوله،ومن صحح 

للعامي مذهبًا قال : هو قد اعتقد أن هذا املذهب الذي انتسب إليه هو احلق ، فعليه الوفاء مبوجب 

تفتاء أهل غري املذهب الذي انتسب إليه ، اعتقاده ، وهذا الذي قاله هؤالء لو صح للزم منه حتريم اس

وحتريم متذهبه مبذهب نظري إمامه أو أرجح منه ، أو غري ذلك من اللوازم اليت يدل فسادها على 

فساد ملزوماتها ، بل يلزم منه أنه إذا رأى نص رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أو قول خلفائه األربعة 

صحابة ويقدم عليها قول من انتسب إليه،وعلى هذا فله أن مع غري إمامه أن يرتك النص وأقوال ال

يستفيت من شاء من أتباع األئمة األربعة وغريهم ، وال جيب عليه وال على املفيت أن يتقيد بأحد من 

األئمة األربعة بإمجاع األمة ، كما ال جيب على العامل أن يتقيد حبديث أهل بلده أو غريه من البالد ، 

وجب عليه العمل به حجازيًا كان أو عراقيًا أو شاميًا أو مصريًا أو مينيًا ... اخل (  بل إذا صح احلديث

 أ.هـ 

 وكما قال الصنعاني رمحه اهلل يف أبيات له : 

 ديــــــــــــــديث فإنني *** نشأت على حب األحاديث من مهـــــــــــــــــــــــسالم  على أهل الح

 دـــــــــــــــد *** وتنقيحها  من جهدهم  غاية الجهـــــــــــــــــــــــــهم بذلوا في حفظ سنة أحم

 ديـــــــــــــــــد *** أولئك في بيت القصيد  ُهُم قصــــــــــــــــــــــــوأعني بهم أسالف أمِة أحم

 ِجدـــــــــــــــوال م *** وأحمد  أهل  الجد   في العلمـــــــــــــــــــــــــأولئك أمثال البخاري ومسل

 دـــــــــــــــــــــــــا *** لهم  مدد يأتي من هللا  بالمــــــــــــــــــــبحور وحاشاهم عن الجزر إنم

 ذاهب  من وردـــــــــــــد *** وليست لهم  تلك المـــــــــــرووا  وارتووا  من  بحر  علم محم

 دـــــــي *** كفت قبلهم  صحب الرسول ذوي المجــــــــــــــــــــــــكفاهم كتاب هللا  والسنة الت

 وردــــــــد *** وأهل الكسا ههيات ما  الشوك كالــــــــــــــــــــــــــأأنتم بأهدى أم صحابة أحم
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د  في  لحـــــــــــــــــــــــأولئك أهدى في الطريقة منك  ديــــــــــم *** فهم  قدوتي  حتى  أُوسَّ

 دــــــــــــــدى *** ومن  يقتدي والضد  يعرف بالضـــــــــــــــــوشتان ما بين  المقل د  في اله

 ـديــــــــا *** ألربعة ل شــك في فضلهــم عنـــــــــــــــــــــــــعــالم جعلـتم أيها النــاس دينن

 دــــــــــعيون الفضل والحق والزهــــ ا *** ونورــــــــــــــــــهم علمــاء الدين شرقــا ومغرب

 ديـــــــم *** دليــال ول تقليــدهم في غــــد يجـــــــــــــــــــــــولكنهــم كالـنـاس ليس كالمــه

 ـديــــــــــــم *** دليـل فيستهـدي بــه كل مستهــــــــــــــــــول زعمــوا حاشـــاهم أن قولــه

 ـردـــــــم *** إذا خـالف المنصوص بالقــدح والـــــــــــــــــــــا نقـابل قولهبـلــى صــرحوا أن  

فيا هلل العجب من أناس ألزمونا بأقواٍل من دون هؤالء من شيوخ األسر احلاكمة وهيئاتها وألزمونا 

بسوا وضربوا أيضًا بدساتري وضعية وأنظمٍة وقوانني ما أنزل اهلل بها من سلطان بل عاقبوا وجّرموًا وح

من خالف ذلك ولو كان لكتاب اهلل ولسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم وجعلوا طاعتهم مستقلة عن 

طاعة اهلل ورسوله ال تابعة هلا فالشرع ما شرعوه واحلالل ما حللوه واحلرام ما حرموه فإذا اعرتض 

نصبوا احلاكم إهلًا من دون معرتض قالوا )هذا النظام وهذه األوامر والتعليمات من أولياء األمور( و

 اهلل يقول فال يرد قوله ويشرع ما مل يأذن به اهلل وكما قيل: 

 لـــــــــة *** والخيانة والعمالة والدجــهبلْ.. هبلْ .. رمز السخاف

ناْء *** َزعموا له ما ليَس عنَد األنبياءْ  اَفُة التهريج ما َملُّوا الثَّ  ُهت 

ي  اءْ ـــــــــــــــ*** وجاَء من كبِد السم اءــــــــــــــَملٌَك تجْلَبَب بالضِّ

 هو عبقري ملهم هو عالم ومعلم

 ومن الجهالة ما قتل

 يا للبطل … وسعى القطيع غباوة 

 وثن يقود جموعهم يا للخجل
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(" : )إمنا جيب على الناس طاعة اهلل ورسوله 0/212يقول ابن تيمية رمحة اهلل يف "الفتاوى الكربى )

 [ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ] لو األمر الذين أمر اهلل بطاعتهم يف قولهوهؤالء أو

 جب يئ ىئ مئ حئ جئ] إمنا جتب طاعتهم تبعًا لطاعة اهلل ورسوله ال استقالال ثم قال :  {81}النساء:

وإذا نزلت باملسلم نازلة   {81}النساء: [   ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يب ىب مب خب حب

 ورسوله من أي مذهب كان وال جيب على أحد من فإنه يستفيت من اعتقد أنه يفتيه بشرع اهلل

املسلمني تقليد شخص بعينه من العلماء يف كل ما يقول وال جيب على أحٍد من املسلمني التزام 

مذهب شخص معّين غري الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف كل ما يوجبه وخيرب به بل كل أحد من 

هلل عليه وسلم واّتباع الشخص ملذهب شخص بعينه الناس يؤخذ من قوله ويرتك إال رسول اهلل صلى ا

لعجزه عن معرفة الشرع من غري جهته إمنا هو مما يسوغ له وليس هو مما جيب على كل أحد إذا 

أمكنه معرفة الشرع بغري ذلك الطريق بل كل أحد عليه أن يتقي اهلل ما استطاع ويطلب علم ما أمر 

(" : )إنه 6/412ظور(أ.هـ ويقول رمحه اهلل يف "الفتاوى الكربى )اهلل به ورسوله فيفعل املأمور ويرتك احمل

لو فرض جواز التقليد أو وجوبه يف مثل هذا لكان ملن يسوغ تقليده يف الدين كاالئحة املشهورين 

الذين أمجع املسلمون على هدايتهم ودرايتهم وهذا القول مل يقله أحد ممن يسوغ للمسلمني تقليده 

يقلدونه يف أصول دينهم اليت هي أعظم من فروع الدين(أ.هـ ،والطاعة املطلقة يف فروع دينهم فكيف 

إمنا تكون هلل ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم وقد جاءت األحاديث املتكاثرة واملتواترة بأنه ال طاعة 

هلل ملخلوق يف معصية اهلل عز وجل وأن الطاعة إمنا تكون يف املعروف وباملعروف وأنه ال طاعة ملن عصى ا

(" : )والتحقيق أن 2/06وال طاعة ملن مل يطع اهلل وقد قال ابن القيم رمحه اهلل يف "إعالم املوقعني )

األمراء إمنا يطاعون إذا أمروا مبقتضى العلم فطاعتهم تبع لطاعة العلماء فإن الطاعة إمنا تكون يف 

اعة األمراء تبع لطاعة العلماء املعروف وما أوجبه العلم فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول فط

وملا كان قيام اإلسالم بطائفيت العلماء واألمراء وكان الناس كلهم تبعًا كان صالح العامل بصالح 

هاتني الطائفتني وفساده فسادهما كما قال عبد اهلل بن املبارك وغريه من السلف : صنفان من الناس 
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ن هم؟ قال : امللوك والعلماء وقال عبد اهلل بن إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس قيل م

 املبارك :

 رأيـــــت الذنـــــوب تميـــــت القلــــوب  *** وقـــــــد يــــــورث الــــــذل إدمانهــــــا

 ـــاــــوب *** وخـــــــير لنفســــــــك عصيانهــــــوتـــــرك الذنـــــوب حيـــــاة القلــــ

 أ.هـ( اــــــــــــــــــــــــــوأحبار سوٍء ورهبانهوك *** ــــــــــــــــــــفسد الدين إل الملوهل ا       

(" : )قولكم : إن اهلل سبحانه أمر بطاعة أولي األمر وهم العلماء 4/110وقال أيضا يف "إعالم املوقعني )

هم األمراء وقيل : هم العلماء  وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به فجوابه : أن أولي األمر قد قيل :

وهما روايتان عن اإلمام أمحد والتحقيق أن اآلية تتناول الطائفتني وطاعتهم من طاعة الرسول لكن 

خفي على املقلدين أنهم إمنا يطاعون يف طاعة اهلل إذا أمروا بأمر اهلل ورسوله فكان العلماء مبلغني 

طاعتهم تبعًا لطاعة اهلل ورسوله فأين يف اآلية تقديم ألمر الرسول واألمراء منفذين له فحينئذ جتب 

: فإن  -إىل أن قال  -آراء الرجال على سنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وإيثار التقليد عليها ... 

قيل : فما هي طاعتهم املختصة بهم إذ لو كانوا إمنا يطاعون فيما خيربون به عن اهلل ورسوله كانت 

 هلم ، قيل : وهذا هو احلق وطاعتهم إمنا هي تبع ال استقالل وهلذا قرنها بطاعة الطاعة هلل ورسوله ال

الرسول ومل ُيعد العامل وأفرد طاعة الرسول وأعاد العامل لئال يتوهم أنه إمنا يطاع تبعًا كما يطاع 

آن أو أولو األمر تبعًا وليس كذلك بل طاعته واجبة استقالاًل سواء كان ما أمر أو نهى عنه يف القر

 أ.هـ  مل يكن(

 وقال يف الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية :

 انــــــــر ل  *** بهوى النفوس فذاك للشيطـــــــــــــحق اإلله عبادة باألم

 انــــــــــــا  *** سببا النجاة فحبذا السببــــــــمن غير إشراك به شيئا هم

 انــــــــ*** ـقبول إذ هو صاحب البره ه المـ ــورسوله فهو المطاع وقول

 انــــــــــخيير فيـ  *** ـه عند ذي عقل وذي إيمــــــواألمر منه الحتم ل ت
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 زانـــــــــــــــــا على  *** أقواله بالسبر والميــــــــغيره قمن من قال قولا 

 انـــــــه  *** فعلى الرؤوس تشال كالتيجـــإن وافقت قول الرسول وحكم

 انـــــــــاها على  *** من قالها من كان من إنســـــــــأو خالفت هذا رددن

 انــــــــــــــا ولم  *** نجزم بال علم ول برهـــــــــــــأو أشكلت عنا توقفن

 ل أوانــــــــــــــــــا  *** وبه ندين هللا كـــــــــــــهذا الذي أدى إليه علمن

 انــــــــي على  *** أمر الورى وأوامر السلطــــلعالفهو المطاع وأمره ا

 دانــــــــــــا على الـ  *** أهلين واألزواج والولــــوهو المقدم في محبتن

 انــــــ*** ـفس التي قد ضمها الجنب على العباد جميعهم حتى على النـو

ألحد من الناس أن يلزم  (" : )ليس410-6/448يقول ابن تيمية رمحه اهلل يف "الفتاوي الكربى )

الناس ويوجب عليهم إال ما أوجبه اهلل ورسوله وال حيظر عليهم إال ما حظره اهلل ورسوله فمن أوجب 

ما مل يوجبه اهلل ورسوله وحرم ما مل حيرمه اهلل ورسوله فقد شرع من الدين ما مل يأذن به اهلل وهو 

الكتاب الذين اختذوا دينًا مل يأمرهم اهلل به مضاٍه ملا ذمه اهلل يف كتابه من حال املشركني وأهل 

وحرموا ما مل حيرمه اهلل عليهم وقد بني ذلك يف سورة األنعام واألعراف وبرآءة وغريهن من السور 

وهلذا كان شعار أهل البدع إحداث قول أو فعل والزام الناس به وإكراههم عليه واملواالة عليه واملعاداة 

رج رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه وابتدعت الرافضة رأيها على شركه كما ابتدعت اخلوا

وألزمت الناس ووالت وعادت عليه وابتدعت اجلهمية رأيها وألزمت الناس به ووالت وعادت عليه ملا 

كان هلم قوة يف دولة اخللفاء الثالثة الذين امتحن يف زمنهم األئمة لتوافقهم على رأي جهم الذي 

آن خملوق وعاقبوا من مل يوافقهم على ذلك ومن املعلوم أن هذا من املنكرات احملرمة مبدؤه أن القر

بالعلم الضروري من دين املسلمني فإن العقاب ال جيوز أن يكون إال على ترك واجب أو فعل حمرم وال 

ك جيوز إكراه أحد إال على ذلك واإلجياب والتحريم ليس إال هلل ولرسوله فمن عاقب على فعل أو تر

بغري أمر اهلل ورسوله وشرع ذلك دينًا فقد جعل هلل ندًا ولرسوله نظريًا مبنزلة املشركني الذين جعلوا 
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 ے ے ھ] هلل أندادًا أو مبنزلة املرتدين الذين آمنوا مبسيلمة الكذاب وهو ممن قيل فيه :

ون وهلذا كان أئمة أهل السنة واجلماعة ال يلزم  {41}الشورى: [ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ

الناس مبا يقولونه من موارد االجتهاد وال يكرهون أحدًا عليه وهلذا ملا استشار هارون الرشيد مالك 

بن أنس يف محل الناس على موطأه قال له : ال تفعل يا أمري املؤمنني فإن أصحاب رسول اهلل صلى اهلل 

م أهل بلدي أو كما عليه وسلم تفرقوا يف األمصار فأخذ كل قوم ممن كان عندهم وإمنا مجعت عل

قال وقال مالك أيضًا : إمنا أنا بشر أصيب وأخطئ فأعرضوا قولي على الكتاب والسنة وقال أبو 

حنيفة : هذا رأي فمن جاءنا برأي أحسن منه قبلناه وقال الشافعي إذا صح احلديث فاضربوا بقولي 

ل املزني يف أول خمتصره هذا احلائط وقال : إذا رأيت احلجة موضوعة على الطريق فإني أقول بها وقا

كتاب اختصرته من علم أبي عبد اهلل الشافعي ملن أراد معرفة مذهبه مع إعالمية نهيه عن تقليده 

وتقليد غريه من العلماء وقال اإلمام أمحد : ما ينبغي للفقيه أن حيمل الناس على مذهبه وال يشدد 

أن يغلطوا،فإذا كان هذا قوهلم يف األصول  عليهم قال : ال تقلد دينك الرجال فإنهم لن يسلموا من

العلمية وفروع الدين ال يستجيزون إلزام الناس مبذاهبهم مع استدالهلم عليها باألدلة الشرعية 

فكيف بإلزام الناس وإكراههم على أقوال ال توجد يف كتاب اهلل وال يف حديث عن رسول اهلل صلى اهلل 

عني وال عن أحد من أئمة املسلمني،وهلذا قال اإلمام أمحد عليه وسلم وال تؤثر عن الصحابة والتاب

البن أبي دؤاد اجلهمي الذي كان قاضي القضاة يف عهد املعتصم ملا دعى الناس إىل التجهم وأن 

يقولوا القرآن خملوق وأكرههم عليه بالعقوبة وأمر بعزل من مل جيبه وقطع رزقه إىل غري ذلك مما 

له يف مناظرته ملا طلب منه اخلليفة أن يوافقه على أن القرآن خملوق :  فعله يف حمنته املشهورة فقال

بشيء من كتاب اهلل أو سنة رسوله حتى أجيبكم به فقال له ابن أبي دؤاد : وأنت ال تقول إال  ائتوني

مبا يف كتاب اهلل أو سنة رسوله . فقال له : هب أنك تأولت تأوياًل فأنت أعلم وما تأولت فكيف 

تكره الناس عليه باحلبس والضرب،فبني أن العقوبة ال جتوز إال على ترك ما أوجبه اهلل أو  تستجيز أن

فعل ما حرمه اهلل فإذا كان القول ليس يف كتاب اهلل وسنة رسوله مل جيب على الناس أن يقولوه ألن 

س له أن يلزم اإلجياب إمنا يتلقى من الشارع وإن كان للقول يف نفسه حقًا أو اعتقد قائله أنه حق فلي
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الناس أن يقولوا ما مل يلزمهم الرسول أن يقولوه ال نصًا وال استنباطًا وإن كان كذلك فقول 

القائل : املطلوب من فالن أن يعتقد كذا وكذا وأن ال يتعرض لكذا وكذا إجياب عليه هلذا االعتقاد 

على ذلك فقد استحلوا  افقةباملووحتريم عليه هلذا الفعل وإذا كانوا ال يرون خروجه من السجن إال 

عقوبته وحبسه حتى يطيعهم يف ذلك كانوا مبنزلة من ذكر اخلوارج والروافض واجلهمية 

( : )إنهم لو بينوا صواب ما 6/410أ.هـ وقال أيضًا بعد ذلك بأسطر ) املشابهني للمشركني واملرتدين(

يها نزاع إذا أقام أحد ذكروه من القول مل يكن ذلك موجبًا لعقوبة تاركه فليس كل مسألة ف

الفريقني احلجة على صواب قوله مما يسيغ له عقوبة خمالفة بل عامة املسائل اليت تنازعت فيها 

األمة ال جيوز ألحد الفريقني املتنازعني أن يعاقب اآلخر على ترك اتباع قوله فكيف إذا مل يذكروا 

(" : )وإذا كان 6/411الفتاوى الكربى )أ.هـ ،وقال أيضًا يف " حجًة أصاًل ومل يظهروا صواب قوهلم(

وجوب هذا القول منتفيًا مل يكن ألحد أن يوجبه على الناس فضاًل عن أن يعاقب تاركه وجيعله 

حمنًة من وافقه عليه وااله ومن خالفه عاداه وهذا املسلك هو أحد ما سلكه العلماء يف الرد على 

ملا ناظرهم من ناظرهم قدام اخللفاء كاملعتصم اجلهمية املمتحنني للناس كابن أبي دؤاد وأمثاله 

والواثق فإنهم بينوا هلم أن القول الذي أوجبوه على الناس وعاقبوا تاركه وهو القول خبلق القرآن مل 

يقله النيب صلى اهلل عليه وسلم وال أحد من اخللفاء وال األصحاب وال أئمة املسلمني وعامتهم وال 

كان من الدين الذي جيب دعاء اخللق إليه وعقوبة تاركيه مل جيز  أمروا به وال عاقبوا عليه ولو

إهماهلم لذلك وإن القائل هلذا القول لو فرض أنه مصيب مل يكن له أن يوجب على الناس ويعاقبهم 

 على ترك كل قول يعتقد أنه صواب وهذا مما اتفق عليه املسلمون(أ.هـ 

 شافية : وحول هذا املعنى يقول ابن القيم يف الكافية ال

 انـــــــــــــــــــــــالقرآن واآلثار واليم *** لــــــــــــــــــــــيا رب قد أوهى النفاة حبائ

 

 انـــــــــــــــــــمنه فوق بط اا *** يمان ظهر دين واإلــــــــــــــــــيا رب قد قلب النفاة ال
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 انــــــــــــــــ** بالخيل والرجل الحقير الشوا *ــــــــــــــــــــــيارب قد بغت النفاة وأجلب

 النــــــــــــــــل لأللى *** أخذوا بوحيك دون قول فـــــــــــــــــــنصبوا الحبائل والغوائ

 وانــــــــــــــــــــن *** يعصيهم ساموه شر هــــــــــــــــودعوا عبادك أن يطيعوهم فم

 رانــــــــــــــــــــاللهم *** باللعن والتضليل والكفــــــــــــــوقضوا على من لم يقل بض

 انــــــــــــــــــــذي *** هم أهله ل عسكر الفرقــــــــــــــــوقضوا على أتباع وحيك بال

 انــــــــــــــــــــهم وحبـ *** ـسهم ونفيهم عن األوطـــــــــــــــــــــوقضوا بعزلهم وقتل

 انـــــــــــــــــــب الـ *** ـحمر التي نفرت بال أرســــــــــــــــالدين مثل تالعوتالعبوا ب

 انيــــــــــــــــــــــــــم *** يوصي بذلك أول للثــــــــــــــــــــــــحتى كأنهم تواصوا بينه

باطل كانوا أشد ومن يقرأ التاريخ جيد أن بعض امللوك والفرق اليت ارتبطت به وزينت وحسنت له ال

خطرًا على اإلسالم واملسلمني من كثري بل من كل من ادعى النبوة كاملأمون الذي فنت أمة حممد 

صلى اهلل عليه وسلم وأتى مبا مل يعرفه املسلمون ألكثر من مائيت عام واستبد برأيه واستخدم كل 

يقولوا بقوله وسار معه الوسائل وأجهزة الدولة لفرض رأيه وضاللته وأكره الناس حتى يوافقوه و

فقهاء وقضاة رغبًة ورهبًة فانظر كيف حيمل شخص واحد بال حجة وال برهان بل هو الكرب 

(" : 486-481والطغيان أمًة بأكملها على رأيه يقول ابن اجلوزي رمحه اهلل يف "مناقب اإلمام أمحد )

يقول : القرآن خملوق وهلل  يقول بلغين أن بشر بن غياث -وهو أبو املأمون  -)كان هارون الرشيد 

علي إن أظفرني به ألقتله قتلًة ما قتلتها أحدًا،قال أمحد : فكان بشر متواريًا أيام هارون حنوًا من 

عشرين سنة حتى مات هارون فظهر ودعا إىل الضاللة وكان من احملنة ما كان،فلما تويف الرشيد 

ه قوٌم من املعتزلة فحسنوا له القول خبلق كان األمر كذلك يف زمن األمني فلما ولي املأمون خالط

القرآن وكان يرتدد يف محل الناس على ذلك ويراقب بقايا األشياخ ثم قوي عزمه على ذلك فحمل 

الناس عليه قال ابن أكثم : قال لنا املأمون لوال مكان يزيد بن هارون ألظهرت أن القرآن خملوق فقال 

د حتى يتقى قال : فقال : وحيك إني أخاف إن أظهرته فريد بعض جلسائه : يا أمري املؤمنني ومن يزي
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علي فيختلف الناس وتكون فتنًة وأنا أكره الفتنة قال : فقال الرجل : فأنا أخرب ذلك منه فقال له : 

نعم فخرج إىل واسط فدخل عليه املسجد وجلس إليه فقال له : يا أبا خالد إن أمري املؤمنني يقرئك 

ي أريد أن أظهر أن القرآن خملوق قال: فقال : كذبت على أمري املؤمنني ال السالم ويقول لك : إن

حيمل الناس على ما ال يعرفونه فإن كنت صادقًا فاقعد إىل اجمللس فإذا اجتمع الناس فقل قال : 

فلما أن كان الغد اجتمع الناس فقام فقال : يا أبا خالد رضي اهلل عنك إن أمري املؤمنني يقرئك 

ول لك : إني أريد أن أظهر أن القرآن خملوق فما عندك يف ذلك قال : كذبت على أمري السالم ويق

املؤمنني أمري املؤمنني ال حيمل الناس على ما ال يعرفونه وما مل يقل به أحد قال : فقدم فقال : يا 

أمري املؤمنني كنت أعلَم كان من القصة كيت وكيت فقال له : وحيك تلعب بك(أ.هـ ،فلما مات 

زيد بن هارون رمحه اهلل ظن املأمون بأن اجلو خال له فأظهر مقالته وضاللته وجرى ما جرى ي

واصطفى اهلل من اصطفى واستمرت سنني عددًا وملا مات املأمون خلفه من سار على سريته تقليدًا له 

أمحد  (" : )وملا أمر املعتصم حبمل112-111يقول ابن اجلوزي رمحه اهلل يف "مناقب اإلمام أمحد )

دخل عليه إسحاق  –وكان قد سجنوه يف رمضان سنة تسع عشرة يف دار إسحاق بن إبراهيم  –إليه 

فقال : يا أمحد إنها واهلل نفسك إنه ال يقتلك بالسيف إنه قد آىل إن مل جتبه أن يضربك ضربًا بعد 

ه األقياد ضرب وأن يلقيك يف موضع ال ترى فيه الشمس وجيء على أمحد بدابة فحمل عليها وعلي

وكاد غري مرة أن خيّر على وجهه لثقل القيود ثم جيء به إىل دار املعتصم وأدخلوه يف حجرٍة وأدخلوه 

إىل بيت وأقفل الباب عليه وذلك يف جوف الليل وليس يف البيت سراج فلما كان الغد أخرجوه على 

ألطلقن عنه بيدي وألركنب اخلليفة ليناظره أمحد بن أبي دؤاد واملعتصم يقول : واهلل لئن أجابين 

إليه جبندي وألطأنَّ عقبه ثم قال : يا أمحد واهلل إني عليك لشفيق وإني ألشفق عليك كشفقيت 

على هارون ابين ما تقول : فأقول: أعطوني شيئًا من كتاب اهلل عز وجل أو سنة رسوله ومرة أخرى 

فسألته عن القرآن  –حية الدار يقول املعتصم مؤدبي وكان يف ذلك املوضوع جالسًا وأشار إىل نا

فخالفين فأمرت به فوطئ وسحب وبعد ثالثة أيام من املناظرة واإلمام أمحد يفحم املبتدعة قال 

املعتصم : العقابني والسياط فجيء بهم،قال إبراهيم البوشخيب : ذكروا أن املعتصم رقًّ يف أمر أمحد 
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يف أمره حتى أغراه ابن أبي دؤاد وقال له : إن ملا عّلق يف العقابني ورأى ثبوته وتصميمه وصالبته 

تركته قيل : إنك تركت مذهب املأمون وسخطت قوله فهاجه ذلك على ضربه،قال صاحل : قال أبي 

: ملا جيء بالسياط نظر إليها املعتصم فقال : أئتوني بغريها فأتي بغريها ثم قال للجالدين : تقدموا 

: شّد قطع اهلل يدك ثم  -يعين املعتصم  – فيقول له فجعل يتقدم إليَّ الرجل فيضربين سوطني

يتقدم األخر فيضربين سوطني وهو يف كل ذلك يقول هلم : شّدوا قطع اهلل أيديكم فلما ضربت 

فقال : يا أمحد عالَم تقتل نفسك إني واهلل عليك  –يعين املعتصم  –تسعة عشر سوطًا قام إلّي       

ائم سيفه وقال : أُتريد أن تغلب هؤالء كلهم وجعل بعضهم شفيق قال : فجعل عجيف ينخسين بق

يقول : ويلك اخلليفة على رأسك قائم وجعل عبد الرمحن يقول : وحيك يا أمحد من صنع من 

أصحابك يف هذا األمر ما تصنع،قال : وجعل املعتصم يقول : وحيك يا أمحد أجبين إىل شيء لك 

لت : يا أمري املؤمنني أعطوني شيئًا من كتاب اهلل عز فيه أدنى فرج حتى أطلق عنك بيدي قال : فق

وجل أو سنة رسوله حتى أقول به قال : فرجع فجلس فقال للجالدين : تقدموا فجعل اجلالد يتقدم 

ويضربين سوطني وينحى وهو يف خالل ذلك يقول : شّد قطع اهلل يدك قال أبي : فذهب عقلي فأفقت 

فقال لي رجل ممن حضر : إننا كببناك على وجهك وطرحنا  بعد ذلك فإذا األقياد قد أطلقت عين

على ظهرك بارية ودسناك قال أبي : فما شعرت بذلك وأتوني بسويٍق فقالوا لي : اشرب وتقيأ فقلت : 

لست أفطر ثم جيء بي إىل دار إسحاق بن إبراهيم فحضرت صالة الظهر فتقدم ابن مساعة فصلى 

ت والدم يسيل يف ثوبك فقلت : قد صلى عمر وجرحه يثعب فلما انتقل من الصالة قال لي : صلي

دمًا(أ.هـ ،قال بعض اجلالدين الذين ضربوا اإلمام أمحد بن حنبل : )لقد بطل أمحد الُشطَّار واهلل لقد 

ضربته ضربًا لو أبرك لي بعري فضربته ذلك الضرب لنقبت عن جوفه( وقال آخر : )لقد ضربت أمحد 

ضربته فياًل هلّدته( يقول ابن القيم رمحه اهلل يف الكافية الشافية يف بن حنبل مثانني سوطًا لو 

االنتصار للفرقة الناجية حول احملن اليت جرت ألئمة اإلسالم وأعالم من األئمة املضلني وأحبارهم 

وقضاتهم والفرق املنحرفة اليت تسعى بكل ما أوتيت من قوة للوصول إىل أصحاب القرار والنفوذ حتى 

 فيحصل حينها الفساد والظلم والبغى والطغيان والتاريخ خري شاهد فيقول رمحه اهلل :يتمكنوا 
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 انــــــــــة اإل  *** سالم من محن على األزمـــــــــــــــــــفلقد رأيتم ما جرى ألئم

 انــــــــال  *** ذا قدرة في الناس مع سلطــــــــــــــــــــل سيما لما استمالوا جاه

 انـــــــــــــــن  *** بل قاسموه بأغلظ األيمك بي  ــــــــــــــــــــــــليه بكل إفإوسعوا 

 وانــــــــــة  *** الشيطان حين خال به األبـــــــــــــــالنصيحة قصدهم كنصيح أنَّ 

 لة األردانـــــــــــــاب على  *** تلك القشور طويـــــــــــــــــفيرى عمائم ذات أذن

 انـــــــــــر  *** وتهول أعمى في ثياب جبـــــــــــــــرى هيولى ل تهول لمبصوي

 انــــــــــــــــه ملؤوه من  *** كذب وتلبيس ومن بهتــــــــــــــــفإذا أصاخ بسمع

 انــــــــــــــــارهم  *** يا محنة العينين واألذنــــــــــــفيرى ويسمع فشرهم وفش

 زانــــــــــــــذ  *** واحمل بال كيل ول ميــــــــــلجهل مع كذب فخفتحوا جراب ا

 انـــــــــــــــوا  *** عما هناك ليدخلوا بأمـــــــــــــــوأتوا إلى قلب المطاع ففتش

 انـــــــــــــــه  *** منه إليه كحيلة الشيطـــــــــــــــــفإذا بدا غرض لهم دخلوا ب

 النـــــــــــم  *** ظفروا وقالوا ويح آل فـــــــــــــــــــحو حديثهفإذا رأوه هش ن

 انــــــالش *** المقصود وهو عدو هذا ا عنــــــــــــو في الطريق يعوق مولنه

 انــــسقي الغراس كفعل ذي البست *** واـــــــــــــــفإذا هم غرسوا العداوة واظب

 انـــــــــــوقت الجذاذ وصار ذا إمك*** م ــــــــــــــــــــحتى إذا ما أثمرت ودنا له

 انــــــــــواستنجدوا بعساكر الشيط *** ةـــــــــــــــــــلهم وحمي ردٍ ركبوا على جُ 

 وانــــــــــــــجند اللعين بسائر األل *** ود هللا منــــــــــــــــــــفهنالك ابتليت جن

 انــــــــظاهر البهت وشتماا  وتبديعاا ***  راا ـــــــــــــــــــــــــــثم تكفي وحبساا  ضرباا 

 انــــــــــــــله قوى اإليم دَّ هَ تُ  أمراا *** م ــــــــــــــــــــــــفلقد رأينا من فريق منه

 النــــــــأخذ الحديث وترك قول ف *** مـــــــــــــــــهبنهم أهل الحديث وذسبِّ  نْ مِ 

 وانـــــــــــــهذا تشتموا به لِ أألجْ *** م ــــــــــــــــــــــــإلله عليهيا أمة غضب ا
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 رآنــــــــــــاإلسالم حزب هللا والق *** لـــــــــــــــــــــــلكم إذ تشتمون زوام تباا 

(" : )وامتحانهم على ذلك، وعقوبة من 461-6/411وقال ابن تيمية رمحه اهلل يف "الفتاوى الكربى )

 جيبهم باحلبس، والضرب، والقتل وقطع الرزق، والعزل عن الواليات، ومنع قبول الشهادة، وترك مل

افتدائهم من أسر العدو، إىل غري ذلك من العقوبات اليت إمنا تصلح ملن خرج عن اإلسالم وبدلوا 

منني أعزة بذلك الدين حنو تبديل كثري من املرتدين، فأتى اهلل بقوم حيبهم وحيبونه أذلة على املؤ

على الكافرين، جياهدون يف سبيل اهلل وال خيافون لومة الئم، فجاهدوا يف اهلل حق جهاده، متبعني 

سبيل الصديق وإخوانه الذين جاهدوا املرتدين بعد موت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حتى َوَسم 

تور الواني فإن أولئك املسلمون باإلمامة وبأنه الصديق الثاني من كان أحق بهذا التحقيق عند ف

اجلهمية جعلوا املؤمنني كفارا مرتدين، وجعلوا ما هو من الكفر والتكذيب للرسول إميانًا وعلمًا، 

ولبسوا على األئمة واألمة احلق بالباطل، وكانت فتنتهم يف الدين أعظم ضررا من فتنة اخلوارج 

أمواهلم، ومل تكن فتنتهم اجلحود لكالم املارقني، فإن أولئك وإن كّفروا املؤمنني واستحلوا دماءهم و

رب العاملني وأمسائه وصفاته وما هو عليه يف حقيقة ذاته، بل كانت فيما دون ذلك من اخلروج عن 

السنة املشروعة، ... إىل أن قال : ومن أعظم أسباب بدع املتكلمني من اجلهمية وغريهم، قصورهم يف 

وحياجونهم بغري احلق والعدل، لينصروا اإلسالم زعموا  مناظرة الكفار واملشركني، فإنهم يناظرونهم

بذلك، فيسقط عليهم أولئك ملا فيهم من اجلهل والظلم وحياجونهم مبمانعات ومعارضات ؛ 

فيحتاجون حينئذ إىل جحد طائفة من احلق الذي جاء به الرسول والظلم والعدوان إلخوانهم 

قوهلم مشتماًل على إميان وكفر وهدى وضالل،  املؤمنني مبا استظهر عليهم أولئك املشركون فصار

ورشد وغي، ومجع بني النقيضني وصاروا خمالفني للكفار واملؤمنني كالذين يقاتلون الكفار واملؤمنني 

ومثلهم يف ذلك مثل من فرط يف طاعة اهلل وطاعة رسوله من ملوك النواحي واألطراف ، حتى يسلط 

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ] عليهم العدو حتقيقًا لقوله:

يقاتلون العدو قتااًل مشتماًل على معصية اهلل من الغدر واملثلة والغلول والعدوان،   {188}آل عمران: [ڭ

حتى احتاجوا يف مقاتلة ذلك العدو إىل العدوان على إخوانهم املؤمنني، واالستيالء على نفوسهم 
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وع مما كانوا يقاتلون به املشركني ورمبا رأوا وأمواهلم وبالدهم، وصاروا يقاتلون إخوانهم املؤمنني بن

اخلوارج حيث قال: ]يقتلون أهل  -قتال املسلمني آكد وبهذا وصف النيب صلى اهلل عليه وسلم 

اإلسالم ويدعون أهل األوثان[ وهذا موجود يف سرية كثري من ملوك األعاجم وغريهم، وكثري من أهل 

ال، يشبه حال أهل األلسنة واجلدال (أ.هـ ،وبّين ابن تيمية البدع وأهل الفجور فحال أهل األيدي والقت

رمحه اهلل كيف أنهم ينتقلون من ظلم إىل آخر بسبب ذلك اإللزام الباطل فيقول رمحه اهلل يف 

(" : )لو فرض أن هذا القول الذي ألزموا به حق وصواب قد ظهرت 412-6/410"الفتاوى الكربى )

فهذا مل يذكروه إال يف هذا الوقت، بعد هذا الطلب واحلبس  حجته، ووجبت عقوبة تارك التزامه،

والنداء على الشخص املعني باملنع من موافقته، ونسبته إىل البدعة والضاللة، وخمالفة مجيع 

العلماء واحلكام، وخروجه عما كان عليه الصحابة والتابعون إىل أنواع أخر مما قالوه وفعلوه يف حقه، 

لضرر زاعمني أن ما صدر عنه من الفتاوى والكتب يتضمن ذلك، فإذا أعرضوا من اإليذاء والعقوبة وا

عن ذلك بالكلية، ومل يبينوا يف كالمه املتقدم شيئا من اخلطأ والضالل املوجب للعقوبة، مل يكن 

ابتداؤهم بالدعاء إىل مقالة إنشاؤها مبيحا ملا فعلوه قبل ذلك من الظلم والكذب والبهتان، والصد 

هلل، والتبديل لدين اهلل، وإمنا هذا انتقال من ظلم إىل ظلم ؛ ليقرروا بالظلم املتأخر حسن عن سبيل ا

الظلم املتقدم، كمن يستجري من الرمضاء بالنار، وهذا يزيدهم إمثًا وعذابًا، فهب أن هذا الشخص 

ه وافقهم اآلن على ما أنشأه من القول، أي شيء يف ذلك مما يدل على خطئه وضالله يف أقوال

املتقدمة إذا مل تناف هذا القول ؟ دع استحقاق العقوبة والكذب والبهتان، فما مل يبينوا أن فيما صدر 

ه ما يوجب ذلك مل ينفعهم هذا وهم قد عجزوا عن  عنه قبل طلبه وحبسه وإعالم ما ذكروه من أمر

 إبداء خطأ أو ضالل فيما صدر عنه من املقال ... إخل( أ.هـ

 ه اهلل يف الكافية الشافية : يقول ابن القيم رمح

 انـــــــــالم شركاا ظاهر التبيــ *** ـــق يدعي اإلســـــــــــــولقد رأينا من فري

 انــــــــــبه في الحب ل السلط *** اء والوهم وسووهمـــــــــــجعلوا له شرك

 انــــــــــبال كتم اووهم باهلل بل *** زادوا لهم حباا ــــــــــــــــــــــــــوهللا ما س
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 النــــا *** رم ربهم في السر واإلعـــــــــــــــوهللا ما غضبوا إذا انتهكت مح

 انــــــذي  *** يدعونه ما فيه من نقصـــــــــــــــحتى إذا ما قيل في الوثن ال

 دوانـــب ومن  *** حرب ومن شتم ومن عــــــــــــفأجارك الرحمن من غض

 انـــــرب وتعـ  *** ـزير ومن سب ومن سجـــــــــــــمن من ضوأجارك الرح

 دوانــــه  *** ما قابلوك ببعض ذا العـــــــــــــــــــــــوهللا لو عطلت كل صفات

 انـــــواضح التبي صريحاا  وله  *** نصاا ــــــــــــــــــــوهللا لو خالفت نص رس

 انـرهم  *** كنت المحقق صاحب العرفـــــــــــــــوتبعت قول شيوخهم أو غي

 رآنـــــــا  *** ل لسنة المبعوث بالقـــــــــــــــــــــــحتى إذا خالفت آراء الرج

 ولنـــــــــة  *** قالوا وفي تكفيره قـــــــــــــــــــــــنادوا عليك ببدعة وضالل

 انــــماء بل جاهرت بالبهتر الـ  *** ـعلــــــــــــــــــقالوا تنقصت الكبار وسائ

 دوانـــــكذب وذا ع لتكون ذام  *** ـــــــــــــــــــــــــــهذا ولم تسلبهم حقا له

 انـــــــــبال كتم ه  *** وكالمه جهراا وَّ ـــــــــــــــــــــــــه وعلوإذا سلبت صفاتِ 

 مقتضى اإلحسانعين الصواب ودهم  ***ـــــــــــــــــلم يغضبوا بل كان ذلك عن

وقد ذكرت فيما سبق من القصص والنقول ما يكفي ملن له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد بأنه ليس 

ألحد كائنًا من كان إلزام الناس بقول أو رأي أو شخص أو هيئة فال إلزام إال ما ألزمه اهلل ورسوله 

وشيوخ السالطني الذين حيسنون وال إجياب إال ما أوجباه وال حمظور إال ما حظراه وأن أحبار السوء 

ويزينون  هلم الباطل ما زال أئمة االسالم وأعالمه ينتقدونهم ويقدحون فيهم مبّينني بأنهم قد 

شابهوا أحبار اليهود ورهبان النصارى وكما قال سفيان بن عيينه رمحه اهلل : )من فسد من علمائنا 

 ه من النصارى( وقد قال اهلل عنهمكان فيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا كان فيه شب

وكما قال عدي بن حامت رضي اهلل   {41}التوبة: [ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ]

عنه للنيب صلى اهلل عليه وسلم : ]إنهم مل يعبدوهم،فقال النيب صلى اهلل عليه وسلم : بلى إنهم 



 

 404من  59صفحة 
 

( وهو 4111مذي )حرموا عليهم احلالل وأحلوا هلم احلرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم[ "رواه الرت

( : )وهكذا قال حذيفة بن اليمان وعبد اهلل بن عباس 1/0611حديث حسن" قال ابن كثري يف تفسريه )

وغريهما إنهم اتبعوهم فيما حللوا وحرموا وقال السدي : استنصحوا الرجال ، وتركوا كتاب اهلل 

الذي إذا  أي :  {41}التوبة: [   ې ې ې ې ۉ ۉ] وراء ظهورهم .وهلذا قال تعاىل :

حرم الشيء فهو احلرام ، وما حلله حل ، وما شرعه اتبع ، وما حكم به نفذ (أ.هـ ،وقال صديق حسن 

خان رمحه اهلل يف فتح البيان : )يف هذه اآلية ما يزجر من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ، عن 

العزيز والسنة املطهرة ، فإن طاعة التقليد يف دين اهلل ، وتأثري ما يقوله األسالف على ما يف الكتاب 

املتمذهب ملن يقتدي بقوله ويسنت بسنته من علماء هذه األمة ، مع خمالفته ملا جاءت به النصوص 

وقامت به حجج اهلل وبراهينه هو كاختاذ اليهود والنصارى لألحبار والرهبان أربابا من دون اهلل 

موا وحللوا ما حللوا ، وهذا هو صنيع املقلدين للقطع بأنهم مل يعبدوهم بل أطاعوهم وحرموا ما حر

من هذه األمة ، وهو أشبه به من شبه البيضة بالبيضة ، والتمرة بالتمرة ، واملاء باملاء .فيا عباد اهلل ما 

بالكم تركتم الكتاب والسنة جانبًا وعمدمت إىل رجال هم مثلكم يف تعبد اهلل هلم بهما ، وطلبه للعمل 

وأفاداه فعملتم مبا جاءوا به من اآلراء اليت مل تعمد بعماد احلق ، ومل تعضد  منهم مبا دال عليه

بعضد الدين ونصوص الكتاب والسنة ، تنادي بأبلغ نداء ، وتصوت بأعلى صوت مبا خيالف ذلك 

ل ويباينه ، فأعرمتوها آذانًا صمًا ، وقلوبًا غلفًا ، وأذهانًا كليلة ، وخواطر عليلة ، وأنشدمت بلسان احلا

 : 

 ( أ.هـية أرشدوما أنا إل من غزية إن غوت **** غويت وإن ترشد غز

 چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ] وقد قال جل جالله

( : )قال السدي : 1/0612قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه ) {43}التوبة: [ڇ ڇ ڇ ڇ چ

ر هم علماء اليهود، كما قال األحبار من اليهود ، والرهبان من النصارى .وهو كما قال ، فإن األحبا

والرهبان : عباد النصارى ،   {14}املائدة: [ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ] تعاىل :
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 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ] والقسيسون : علماؤهم ، كما قال تعاىل :

 -إىل أن قال  -واملقصود : التحذير من علماء السوء وعباد الضالل ...   {54}املائدة: [   ائ

 چ چ ڃ] من التشبه بهم يف أحواهلم وأقواهلم ؛ وهلذا قال تعاىل :واحلاصل : التحذير 

وذلك أنهم يأكلون الدنيا بالدين ومناصبهم ورياستهم يف الناس ، يأكلون أمواهلم  [ چ

بذلك ، كما كان ألحبار اليهود على أهل اجلاهلية شرف ، وهلم عندهم ُخْرٌج  "أي ما خيرجه القوم 

صلوات اهلل  -وم" وهدايا وضرائب جتيء إليهم ، فلما بعث اهلل رسوله يف السنة من ماهلم بقدر معل

استمروا على ضالهلم وكفرهم وعنادهم ، طمعًا منهم أن تبقى هلم تلك الرياسات  -وسالمه عليه 

، فأطفأها اهلل بنور النبوة ، وسلبهم إياها ، وعوضهم بالذلة واملسكنة ، وباءوا بغضب من اهلل،وقوله 

أي وهم مع أكلهم احلرام يصدون الناس عن اتباع احلق   [ڇ ڇ ڇ ڇ چ ] تعاىل :

ويلبسون احلق بالباطل ويظهرون ملن اتبعهم من اجلهلة أنهم يدعون إىل اخلري وليسوا كما يزعمون 

 بل هم دعاة إىل النار ويوم القيامة ال ينصرون(أ.هـ

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ]وألهل التفسري والعلم كالم كثري حول قول اهلل عز وجل 

 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ   ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

  {111, 118}األعراف: [   ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ   ائ ائ ى

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ]وحول قوله جل جالله 

لكتاب عن وغريها من اآليات اليت تنهى أهل ا {8}اجلمعة:    ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ

كتمان احلق وعن لبس احلق بالباطل فليس شيوخ هذه الدويالت واليت حتكمها بأول من ُطِعَن فيهم 

 فما هم إال حلقة يف سلسلة أحبار السوء عرب التاريخ وقد قال الشاطيب صاحب القراءات رمحه اهلل :
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 الى فقيه قل لألمير نصيحة *** ل تركننَّ 

 بكم لخير فيهأبوا *أتى** إذاه ـــإن الفقي

 وكما قال اآلخر :

 أظهروا للناس زهداا *** وعلى الدينار داروا

 وا وزارواـــوله صاموا وصلوا *** وله حج

 الثريا *** ولهم ريش لطاروا لو يرى فوق

وشيوخ هذا الزمان كما قال الطاغية )مجال عبد الناصر( )اديه فرخة يديك فتوه( وهذا باللهجة 

دجاجة يعطيك فتوى( وأما عندنا يف جزيرة العرب وهذه الدويالت السبع  املصرية ومعناه )أعطه

فيقولون بلسان احلال ورمبا املقال )أعطه ذبيحة يعطيك فتوى منيحة( وكما قال بن جبري رئيس 

ما يسمى مبجلس الشورى يف دويلة أسرة آل سعود ) من يدخل معهم فهو يدخل يف نفق مظلم له أول 

ديار األول المن العجيب أن مفيت وهم يف غيبة عن واقع املسلمني وقضاياه وماله آخر أو تالي( و

على التوالي وهذا مل يأت صدفة أو عن غري قصد بل وكانوا البصر  فقدممن ابتلي بوالثاني واحلالي 

ولكي يسمعوهم ما حيبون أن يسمعوا  ،غيب صورة الواقع عنهم وحقيقتهلكي ُتواهلل أعلم ، هو عن عمد 

وأقول  ،م بأناس يغيبون عنهم الواقع واحلقيقة وخيفون ما ال حيب آل سعود أن يظهر هلموحييطوه

الشخص يكون فاقدًا للبصر ومع ذلك يكون عاملًا ال مانع منه وال ضري يف ذلك فقد وجد كثري من 

 العلماء عرب التاريخ وهم عمي وقد فقد ابن عباس وابن عمر وابن عمرو وجابر ابن عبد اهلل رضي اهلل

عنهم )أبصارهم يف آخر أعمارهم( وغريهم من الصحابة والتابعني كقتادة السدوسي وغريه وأجر فقد 

البصر ملن صرب معروف ومشهور يف األحاديث الصحيحة عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ، ولكن مل تأت 

يبة والتساؤل وأن دولة ألسرة ما ويكون شيوخها الثالثة على التوالي ُعمي البصر فهذا يدعوا إىل الر

ولكي يكون الشيخ يف القبضة كاخلامت يف اإلصبع فليس اخلرب ليلبس عليهم األمر مقصود 

وليس من مسع كمن رأى ، وكثري من الوقائع واألحداث حتتاج إىل رؤية ومعاينة  كاملعاينة
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صل ومتابعة وقراءة وحبث وسفر وذهاب وإياب حتى يتم احلكم فيها وعليها ، فكيف حيومشاهدة 

األول حممد بن إبراهيم آل  املفيتذلك لشخص حماط برؤية آل سعود وإعالمها ورموزها وهذا 

الشيخ ال يطبعون كتبه وجمموع فتاواه ألنه كان أقوى الثالثة وأشجعهم بل وكلَّوا حفيده 

ره يروق هلم والسبب يف ذلك أن الشيخ العامل / أبا حممد املقدسي فك اهلل أس بتهذيبها وحذف ما ال

أخذ كثريًا منه يف كتابه "الكواشف اجللية يف كفر الدولة السعودية" لبعض الوقائع واحلقائق 

، والعجيبة األكرب عن األسواق وهذه عجيبة من العجائب  املفيتوالفتاوى فكان الرد حبجب كتب 

وقطرها  األخرى أن الفتوى أصبحت وراثة كامللك تدور يف أسرة آل الشيخ واألسر الدائرة يف فلكها

اإلسالمية  ومن ينظر إىل املؤسسات والوزارات املتعلقة بهذه الشؤون جيد ذلك يف ما يسمى بالشؤون

واألوقاف والدعوة واإلرشاد والعدل وغري ذلك وهذا كله جيعل من هذا شأنهم يبغون ويظلمون 

من يشاء وليس ويستكربون يف األرض بغري احلق فالعلم فضل اهلل يؤتيه من يشاء ورمحته خيتص بها 

بالوراثة وما كان بالوراثة فهو اهلرقلية والكسروية ، وأقول قد يكون بعض هؤالء يف نفسه وذاته على 

خري ودين وعبادة ولكنه ال يدري ورمبا يدري بأنهم يتمندلون به )أي جيعلونه مندياًل ألوساخهم( 

علون منه جسرًا يعربون عليه إىل ويتمنعلون به )أي جيعلونه نعاًل يتقون بها الشوك واألحجار ( وجي

مرادهم وسلمًا يرقون به إىل غاياتهم ثم إن هؤالء يف غالب األحداث والوقائع وخصوصًا يف ربع القرن 

األخري ال يسمعون إال طرفًا واحدًا وحيكمون على األطراف األخرى من خالل هذا السماع األحادي 

واكتفى بسماع اخلصم األول فقد بغى ومل  اجلانب ومن قضى على اخلصم الثاني ومل يسمع منه

يدري كيف يقضي بل جعل من نفسه خصمًا خصوصًا وأن آل سعود مبا ميلكون من إعالم يقّدره 

البعض بتسعني يف املائة من اإلعالم العربي من قنوات وصحف وجمالت وإذاعات يسوقون روايتهم 

اإلعالمية والقداسة حتى نشأت أجيال  ورؤيتهم وفتاوى وهؤالء ويصدرونهم ويقيمون حوهلم اهلالة

 على هذا وهرم آخرون وشب قوم على ذلك ، وكما قال ابن القيم رمحه اهلل يف الكافية الشافية :

 انــــــديث بهذه الـ  *** آراء فهي كثيرة الهذيـــــــل تخدعن  عن الح

 انتـا  *** قض والتهاتر قائلو البهـــــــــأصحابها أهل التخرص والتن
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 انـــــــــت فلن ترى  *** فئتين منهم قط يتفقــــــيكفيك أنك لو حرص

 انــــــمن العمي ا  *** فتراهم جيالا ـــــــــــــــــــإل إذا ما قلدا لسواهم

 النـ*** يا محنة العميان خلف ف  رٍ ــــــــــكمبص ظنُّ ويقودهم أعمى يُ 

 انــــــــ أكبر كيف يستوير رشده  *** هللاـــــــهل يستوي هذا ومبصُ 

ويف املقابل يعزلون وخيفون ويتجاهلون الطرف اآلخر أيًا كان وإذا اضطروا لذكره فعلى سبيل 

الشتم والسب والقدح والذم ويتصيدون أي فتوى من هؤالء الشيوخ ضدهم لكي تكون صكوك جحيم 

هؤالء وال هيئتهم يف عليهم كما يظنون واألمثلة على ذلك كثرية ومشهورة وأصبحنا ال نرى 

األحداث الكربى لألمة وإمنا نراها إذا أراد ذلك آل سعود واحتاجوهم حول احلدث الذي يريدون ويف 

الوقت الذي حيددون وبالكيفية اليت خيتارون فجهاز التحكم عن بعد يف أيدي هذه األسرة يرفعون 

واإلفتاء واملفتني والناس ويقوم  الصوت متى شاءوا ويكتمونه إذا شاءوا ، وهكذا يتالعبون بالفتوى

بالدور املتبادل بلسان احلال )امسك لي  )آل سعود وآل الشيخ أو من يقوم مقامه أحيانًا (الطرفان 

واقطع لك( وآل سعود يقولون )الشيوخ أخبص( وآل الشيخ ومن يقوم مقامهم يقولون )ولي األمر 

ينتقد أو يعرتض فالسجون واملباحث  أعرف باملصلحة( وتالعبوا بالدين كتالعب الصبيان ومن

موجودة وأبوابهم إليها مفتوحة وأرادوا كما أراد )مجال عبد الناصر( يف مصر أن جيعل البلد كله 

يتحرك )بضغطة زّر( ويسكن )بضغطة زّر( أخرى فأخبار السوء يف القبضة وخيوط حتريكهم يف 

آل الشيخ والرقابة والتجسس من األيدي واملساجد واجلوامع حتت التوجيه وإرسال اخلطب من 

املباحث ووزارة الداخلية بقيادة )نايف وولده( ومن خيرج عن هذا املسار املرسوم واخلط املعلوم فالويل 

والثبور وعظائم األمور ، ومضينا على هذا عقودًا من الزمن وقد قال ثوبان رضي اهلل عنه قال رسول 

( 201( والدارمي)22414،22411ّلني[ "رواه أمحد)]إمنا أخاف على أميت األئمة املض -ملسو هيلع هللا ىلص-اهلل 

( صححه على 8161( واحلاكم)2011( وقال حديث حسن صحيح وصححه ابن حبان)2221والرتمذي)

شرط الشيخني وإمنا اسناده صحيح على شرط مسلم فقط" وعن أبي عثمان النهدي رمحه اهلل قال: 

 -ملسو هيلع هللا ىلص-ه : مسعت رسول اهلل إني جلالس حتت منرب عمر وهو خيطب الناس فقال يف خطبت
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( وإسناده قوي" 401يقول ]إّن أخوف ما أخاف على هذه األمة كل منافق عليم اللسان ( "رواه أمحد )

،وكما قال عمر يف األثر السابق لزياد بن حدير )هل تعرف ما يهدم اإلسالم قال قلت ال قال يهدمه 

( باسناده صحيح" وكما 221"رواه الدارمي ) زلة العامل وجدال املنافق بالكتاب وحكم األئمة املضلني(

قيل )َزلَّة العاِلم يزلُّ بها َعاَلم( فكيف إذا كانت املسألة ليست بزّلة بل احنراف كامل أو استخدام 

املبصرين للعلماء الُعمّي يف أمور ال بد من اإلبصار فيها فاجتمع هذا املثلث اهلادم لإلسالم أئمة 

 ڭ ۓ ۓ ے] م الدجل والزور الذي ميلكونه بصنوفه املختلفة واحملّصلةالضاللة وأحبار السوء وإعال

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] وكما قال فرعون {41}غافر:    ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ

ألن موسى ملا ظهر وخرج كان كما  {41}غافر:    ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 قيل : 

 إذا جاء موسى وألقى العصا  *** فقد بطل السحر والساحر

 وضع كما قال ابن القيم يف الكافية الشافية :وأصبح ال

 انــــــــــكم  *** أضحى يكفر صاحب اإليمفمن المصائب أن فرعون

 انــــــــــــ*** ع بالفساد وذا من البهت اــويقول ذاك مبدل للدين س

 رانـون  *** حين رمى به المولود من عمــث ذا لهم فرعإن المور

 رانــــــــــمتبوع يقودهم إلى النيو***    مـــــفهو اإلمام لهم وهاديه

وحتالف هؤالء مجيعًا على فرض باطلهم وزورهم واحنرافاتهم وحمادتهم هلل ولرسوله ومشاقتهم هلما 

وغري ذلك مما سيأتي حتت قوالب خادعة ومموهة على بسطاء العقول واسرتهاب للناس عرب 

ل له نفسه خبالف ذلك وكما قال يف الكافية وسائلهم املختلفة والقتل واحلبس والنفي ملن تسو

 الشافية :

 انـــــــاألضغ ذاك العدو الثفل ذاإن وراءنا  *** ــــــفذروا عداوتنا ف
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 يانـــــــــــا  *** فجميعنا في حربهم ســــــــفهم عدوكم وهم أعداؤن

 انـــــــا  *** جمعا عليهم حملة الفرسـفذروا الحراب لنا وشدوا كلن

 انـــــا إلى  *** وسط العرين ممزقي اللحمــــــنسوقهم بأجمعن حتى

 دانــــــــــــــ*** بلقائها أبد الزمان ي فلقد كوونا بالنصوص وما لنا 

 انـــــــــــه  *** من فوق أعناق لنا وبنــــــكم ذا يقال هللا قال رسول

 رآنـــــــــــ*** القرآن كيف الدفع للق قالوا لنا قال الرسول وقال في 

 انــــــــــذا  *** المنزل الضنك الذي تريــــوكذاك أنتم منهم أيضا به

 رآنـــــــــــم  *** بالنص من أثر ومن قــــإن جئتموهم بالعقول أتوك

 انــــــــــــا  *** حزب ونحن وأنتم سلمــــــــــفتحالفوا إنا عليهم كلن

 وانـــــــــــــ*** سهل فنحن وأنتم إخ ا ـــــــــفإذا فرغنا منهم فخالفن

وصارت رؤية آل سعود ورأيهم ونهجهم عليه الوالء والرباء والكفر واإلميان واهلدى والضالل وهؤالء 

الشيوخ معهم على طول اخلط والعجيب أن علماء االسالم الذين حفظت أمساءهم وخلدهم التاريخ 

وخ آل سعود فاملناصب والرياسات واألجنحة الطبية مجيعهم مروا بالبالء واحملن والشدائد إال شي

والفنادق واملؤمترات ...إخل والعجيبة األخرى أنهم يفتون فيمن خيرج عن مسار آل سعود وشيوخهم 

بفتاوى يف كلمة أو كلمات أو سطر بأنه ضال أو خارجي أو ما شابه ذلك مع أن هذا الشخص رمبا 

خل والعدل والتحقيق واإلنصاف توجب أن يكون الرد له مؤلفات عدة ورسائل وكتب وأشرطة ...إ

بطريقة علمية شرعية حجة حبجة وبرهان بربهان وحرف حبرف وسطر بسطر ونقطة بنقطة ليعلم 

أين أخطأ وأين أصاب وما هو وجه الضالل واالحنراف عنده وهل ذلك من مسائل االجتهاد اليت يسوغ 

مشهور أو خمالفته لقطعيات الشريعة أم ملسائل فيها االختالف فيها أم هو خمالف إلمجاع ضروري أو 

راجح ومرجوح وهل كتاباته مبنية على تتبع الرخص مثاًل أو خمالف لقواعد علم املصطلح أو 

األصول أو النحو ...إخل كما فعل ذلك أئمة اإلسالم عرب العصور يف الرد على املخالفني سواء يف 
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اجلهمية البن منده( )والرد على املريسي للدارمي( )والرد مسائل األصول أو الفروع مثل )الرد على 

على ابن التغريلة اليهودي البن حزم( ) والرد على املنطقيني البن تيمية ( )والرد على األخناني( 

)والرد على البكري( كالهما البن تيمية )والصارم املسلول على شامت الرسول البن تيمية ( )والرد 

الزنادقة واجلهمية واملعتزلة والرافضة البن تيمية( )ومنهاج السنة النبوية يف على الطوائف امللحدة و

نقض كالم الشيعة والقدرية البن تيمية( )واجتماع اجليوش االسالمية على غزو املعطلة واجلهمية 

البن القيم ( )والصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة البن القيم( )واجلواب الصحيح ملن بدل دين 

سيح البن تيمية( )وهداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى البن القيم ( )والرد الوافر على من امل

زعم أن من مسى ابن تيمية شيخ االسالم كافر البن ناصر الدمشقي ( )والرد على من أخلد إىل 

األرض وجهل أن االجتهاد يف كل عصر فرض للسيوطي( وغري ذلك كثري فعالم يهرب هؤالء 

يوخ من الردود العلمية وينحون منحى صكوك التبديع والتضليل املختصر ، وكما قال يف الكافية الش

 الشافية :

 وخصومهم لم ينصفوا في رده  *** بل كابروهم ما أتوا ببيان

(" )وتقويم البدع املعوجة اليت حيدثها امللوك توقع 0/611يقول الشوكاني رمحه اهلل يف "نيل األوطار )

. يف املسالك الضيقة فيتكلفون لذلك من احلجج الواهية ما ال ينفق إال على بهيمة(أ.هـأهل العلم 

ينفق إال على  والشيخ العامل أبي حممد املقدسي الوأقواهلم هذه يف الشيخ اإلمام أسامة بن الدن 

لمفيت طويلة لبهيمة وهو مرتبط بهوى آل سعود وقد كتب الشيخ اإلمام أسامة بن الدن رسالة 

يف بن  منسوب إليه ا فيها ومل يرد عليها بل ظهر قولفيها من األدب والعلم والنقول م بازبن ايخ الش

 سعد الفقيهلدكتور لوكذلك وجد الدن )بأنه ضال يف أقل من سطر ..إخل ( وهذا ظلم وعدوان 

الل حوربوا من خرسائل عدة وحبوث وموقع وقناة يتكلم فيها ويستقبل االتصاالت والربيد ومع ذلك 

بل سعوا بكل وسيلة العتقاهلم والكيد هلم وهذا كله مفهوم من آل سعود  الفتاوى دون تثبت وحترير،

وتكون ردودهم هكذا فهذا الذي  ال ينفق إال  علماء معروفني لدى العامةأن تفعله ولكن أن يفعل ذلك  

يوخ هذه األسرة عن على بهائم وأين مراسلة هؤالء وأين الردود العلمية وأين جامعات وهيئات وش
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البحوث الشرعية والعلمية الكاشفة ملا عند هؤالء من احنراف وأنا أذكر هذه األمساء والرموز ألن 

املباحث ذكروها يف أوراق الدعوى بطريقة ساذجة وغبية تدعوا إىل الغثيان وكما قال ابن القيم 

 رمحه اهلل يف الكافية الشافية :

 أسمعت ضحكة هازل مجان ا بأقوال إذا حصلتها  ***توَ فأَ 

وهم تعودوا على الكلبشات والقيود والزنازين االنفرادية والعصا الكهربائية والغمامات وهي أساليبهم 

 يف الرد وهم يف معزل عن العلم والردود العلمية ويرددون ما قال هلم الشاعر :

 من أين جاءوا بالذئاب  *** هم والشياطين سواء

 ** ل وعي فيهم أو حياءمدوا خطاهم في انصياع  *

أحد املشايخ وهذا الشيخ )أبو حممد املقدسي( حني يذهب جمموعة من الناس بكتابه )الكواشف( إىل 

يقول )أخربوا املؤلف هذا أنه ال يؤمن باهلل وال باليوم اآلخر وهدد باالتصال بوزير وينقل عنه أنه 

ى الكتب مع أنه ما قرأ الكتاب وال اطلع عليه أهذا هو الرد عل الداخلية يف حينه نايف بن عبد العزيز(

( وإىل اآلن ربع قرن من الزمان مل يستطع آل سعود وال شيوخهم الرد عليه إال 0101والكتاب أّلف عام)

بالسجون والزنازين والقيود والكلبشات ...إخل ، وهذا املوقف والتصرف والقول ال ينفق إال على بهائم 

وله من املواقف واملقامات الشهرية ما ليس  ناقدهمؤلفات أكثر من  والشيخ أبو حممد املقدسي له

وقد عاش سنوات طويلة وعديدة تصل إىل عشرين سنة يف غياهب السجون يف سبيل اهلل والصدع  لغريه

ومشكلته مع شيوخ آل سعود أنه كتب الكواشف وغريه يف آل سعود وله ردود عدة على كبار باحلق 

ة كما يف كتابه )مرجئة العصر( وقد سجن مرات بسبب اتصاالت هاتفية شيوخهم وبيان أنهم مرجئ

من آل سعود كما حصل حني خرج يف قناة اجلزيرة وقد قرأت كتبه أو كثري منها وأشهد أنه إمام 

هدى وأنه ُيسأُل عن الناس وال يسأل عنه أحسبه كذلك وال أزكي على اهلل أحدًا وأسأل اهلل له 

قاه وكذلك بقية املشايخ وأهل العلم الذين ذكرهم املباحث يف هذه الثبات على احلق حتى يل

الدعاوى )ناصر الفهد ومحود العقال وهاني السباعي وغريهم( هلم كتب وحبوث ورسائل وفتاوى 
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فردوا عليهم بعلم وانطقوا ببيان وليس بالصياح والتشغيب واللغو فهم علماء وشيوخ لديهم من العلم 

زيادة وما هم بدون آل فالن وابن عالن والشيخ العامل محود العقال رمحه اهلل ما لدى شيوخ آل سعود و

شيخ لكثري من شيوخ آل سعود من ضمنهم املفيت احلالي فاستحوا من اهلل ومن الناس ما هكذا تورد 

اإلبل والكتب اليت كتبوها بعضها مبئات الصفحات فلماذا ال يرد عليها إال عرب املباحث والسجون 

عليهم ومنعهم حقوقهم وعزهلم وحبسهم ومنعهم من زوجاتهم وأوالدهم حتى يرجعوا عما بالضغط 

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ] هم فيه وهذا هو أسلوب الذين قال اهلل فيهم

 ٻ ٻ ٻ ٱ] .وكقوله تعاىل{14}إبراهيم:    ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ

 ڤ ڤ ٹ  ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

 ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ

وكما قال ابن القيم رمحه  {51,  55}األعراف:[  ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 اهلل يف الكافية الشافية :

 انــــج ذي برهابنا *** بأدلة وحجــــــوإذا سببتم بالمحال فس

 دوانـــتبدي فضائحكم وتهتك ستركم *** وتبين جهلكم مع الع

 يانــم *** وسبابكم بالكذب والطغــــا بعد ما بين السباب بذاكي

 تانــم *** والظلم سب العبد بالبهـمن سب بالبرهان ليس بظال

وحال أهل العلم واحلق معهم كحال يوسف عليه الصالة والسالم مع امرأة العزيز )عزيز مصر( حني 

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ   ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ]قالت 

 ھ ھ ہ ہ   ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

  {48,  44:يوسف} [    ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ
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فمن أجل شهوة امرأة متنفذة يسجن يوسف بضع سنني ويقول أن السجن أحب إليه من اخليار اآلخر 

اهلل(  الذي تريده منه وهو موافقتها على الزنا )ورجل دعته امرأة ذات منصب ومجال فقال إني أخاف

ويصرب على ذلك فكيف مبن يدعو العلماء والدعاة إىل موافقته على الباطل والكفر وتبديل الدين 

وحتكيم غري الشريعة وحماربة اجلهاد ومواالة الكفار وإباحة جزيرة العرب للصليبيني والطعن يف 

ه وبصره يقول اجملاهدين ..إخل من األمور اليت يريدونها باإلكراه والضغط ومن وفقه اهلل وثبت

)السجن أحب إلي مما يدعونين إليه( والقتل أحب إلي مما تدعونين إليه قال ابن قدامه رمحه اهلل يف                 

(" )وروى األثرم ، عن أبي عبد اهلل ، أنه سئل عن الرجل يؤسر ، فيعرض على الكفر ، 02/211"املغين )

دة ، وقال ما يشبه هذا عندي الذين أنزلت فيهم اآلية ويكره عليه ، أله أن يرتد ؟ فكرهه كراهة شدي

من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم أولئك كانوا يرادون على الكلمة ثم يرتكون يعملون ما 

شاءوا ، وهؤالء يريدونهم على اإلقامة على الكفر ، وترك دينهم . وذلك ألن الذي يكره على كلمة 

ذا املقيم بينهم ، يلتزم بإجابتهم إىل الكفر املقام عليه ، واستحالل يقوهلا ثم خيلى ، ال ضرر فيها ، وه

احملرمات ، وترك الفرائض والواجبات ، وفعل احملظورات واملنكرات ، وإن كان امرأة تزوجوها ، 

واستولدوها أوالدا كفارا ، وكذلك الرجل ، وظاهر حاهلم املصري إىل الكفر احلقيقي ، واالنسالخ 

في(أ.هـ. فكيف إذا كان يف زماننا هذه القنوات الفضائية اململوكة آلل سعود ومألهم من الدين احلني

املستكربين حني يكرهون أو خيدعون البعض يف السجون للرتاجعات عن احلق الذي هم عليه ليوافقوا 

آل سعود أو يداهنوهم وجيعلون ذلك سبياًل خلروجهم من السجن ثم يقومون بالرتويج لتلك 

لتسجيالت وخيدعون املاليني من البشر ويلبسون عليهم دينهم وإذا كان البويطي رمحه األشرطة وا

اهلل حني قال له والي مصر :قل فيما بيين وبينك قال ) إنه يقتدى بي مائة ألف وال يدرون املعنى ( 

ا ومل يكن يف زمنه قنوات وال إذاعات وال صحف كزماننا هذا واختذ هذا املوقف العظيم فكيف بزمنن

وكما قال الرافعي : )وكنت ال أزال أعجب من صرب شيخنا أمحد بن حنبل وقد ضرب بني يدي 

املعتصم بالسياط حتى غشي عليه فلم يتحول عن رأيه؛ فعلمت اآلن أنه مل جيعل من نفسه للضرب 

معنى الضرب، وال عرف للصرب معنى الصرب اآلدمي؛ ولو هو صرب على هذا صرب اإلنسان جلزع 
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لو ضرب ضرب اإلنسان لتأمل وتغري؛ ولكنه وضع يف نفسه معنى ثبات السنة وبقاء الدين، وحتول، و

وأنه هو األمة كلها ال أمحد بن حنبل، فلو حتول لتحول الناس، ولو ابتدع البتدعوا؛ فكان صربه 

صرب أمة كاملة ال صرب رجل فرد، وكان يضرب بالسياط ونفسه فوق معنى الضرب، فلو قرضوه 

ونشروه باملناشري ملا نالوا منه شيئا؛ إذ مل يكن جسمه إال ثوبا عليه، وكان الرجل هو الفكر  باملقاريض

ليس غري هؤالء قوم ال يرون فضائلهم فضائل، ولكنهم يرونها أمانات قد ائتمنوا عليها من اهلل لتبقى 

ع غري طبيعته، وما بهم معانيها يف هذه الدنيا؛ فهم يزرعون يف األمم زرعا بيد اهلل، وال ميلك الزر

كان املعتصم وهو يريد شيخنا على غري رأيه وعقيدته إال كاألمحق يقول لشجرة التفاح: أمثري غري 

أن يتحول ليتحول الناس ويبتدع ليبتدع الناس وهم  اإلنسانالتفاح(أ.هـ. ويف زماننا هذا يريدون 

وأهل العلم فيستخدمون طرق وشيوخهم أعجز ما يكونون عن العلم والردود العلمية على العلماء 

اإلكراه والتعذيب والرتهيب وطول السجن واخلداع أحيانًا والرتغيب بالدنيا واملال واملناصب أحيانًا 

املهم أن يتحول العامل ويداهن ويراوغ وال يتحول الظامل والطاغية واملستبد وكما قال ذلك الذي 

فهم يف أبهة امللك واخلدم واحلشم واجلند  كان يضرب اإلمام أمحد )أتريد أن تغلب هؤالء كلهم (

واإلعالم ..إخل لسان حاهلم ومقاهلم )أيريد هذا الشخص أن يغلبين وأنا من أنا الذي كلميت ال تنزل 

إىل األرض( وقد جنحوا يف حاالت عدة مع أشخاص سجنوهم ثم حتولوا حتوالت خمتلفة وبزوايا 

ا بهدم ما بنوه من قبل ونقض ما غزلوه وردوا على خمتلفة ما بني احلادة واملنفرجة ..إخل وقامو

أنفسهم بأنفسهم ومل حيتج آل سعود وال شيوخهم أن يردوا عليهم الردود العلمية ألن هذا األسلوب قد 

 ۋ]جنح فظنوا أن الكل هكذا وأن هذا هو األسلوب األمثل مع اجلميع وما علموا أن اهلل عز وجل يقول 

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ]ويقول تعاىل:  51}األنعام: [   ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ] ويقول جلَّ جالله {45}حممد: [   ی ی ی ی ىئ ىئ

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] وقوله تعاىل {83}املائدة: [   ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ
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ا من اآليات ، وكما قال يف الكافية الشافية وغريه {44}األحزاب: [   ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

: 

 نـــــــــــحن فال  *** تعجب فهذي سنة الرحمــــــــــــوالحق منصور وممت

 انـــــــــــه  *** وألجل ذاك الناس طائفتـــــــــــبوبذاك يظهر حزبه من حر

 النـــــــــل والـ  *** كفار مذ قام الورى سجـــوألجل ذاك الحرب بين الرس

 انــــــــــــق إن  *** فاتت هنا كان لدى الديــــــــــــــلكنما العقبى ألهل الح

فمثل هذا اختبار وامتحان ملن يثبت ومن ينكص على عقبيه ومن يصرب على احملن واآلالم ومن يرجع 

 ألول بالء واختبار فاهلل ليس بينه وبني أحد من خلقه نسب يرفع من يشاء وخيفض من يشاء

 ڇ ڇ ڇ چ چ] ويصطفي من يشاء ويثبت من يشاء غين عن خلقه كما قال موسى عليه السالم

وبه يتبني من ينظر إىل املآل ال احلال ومن جياهد يف   {5}إبراهيم: [   ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ

 اهلل حق جهاده ومن حيب السالمة والقعود كما قال الشاعر :

 ـلـمعالي، ويغري المرء بالكســه  *** عن الـحب السالمة يـــثني عزم صاحبـ

 خذ نفقاا  *** في األرض أو سل ماا في الجو فاعتزلـفــإن جــنــحـــت إلــيه فاتــ

 بلـلـدمين على *** ركـــوبها، واقــتـنـع مــنهـن بالــــودع غــمار العــلى للمـق

لُلِ ــ*** والـــعزُّ عــند رســيــم األيـنـ رضى الذليل بخفض العيش مسكنةٌ ي  ق الذُّ

وقد حذر اهلل يف كتابه العزيز من طاعة الكافرين واملنافقني ومداهنتهم فقال لنبيه صلى اهلل عليه 

 [   ې ې ۉ ۉ   ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ   ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ   ڭ ڭ ڭ ڭ]وسلم 

 أي ودوا لو ترخص هلم فريخصون لك وتلني يف دينك فيلينون يف دينهم وقال له أيضًا {5,11:القلم}

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ   ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]
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 ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ   ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ

 يت ىت مت خت حت   جت يب ىب مب خب حب جب] وقال له أيضًا  {3, 1:حزاباأل} [   ڳ گ گ

 ۅ ۋ] اهلل عليه وسلم أيضًاوقال جل جالله لنبيه صلى   {44,43:اإلنسان } [   حج يث ىث مث جث

 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ   ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ

اإلرساء } [   يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ   ېئ ېئ ۈئ ۈئ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]وقال جل جالله   {14,18:

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] وقال سبحانه  {18}يونس:    چ چ چ

 وقال سبحانه  {146}البقرة: [   ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ

 ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې]

 ڎ]وقال   {138}البقرة: [   ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی

قال و  {41}الرعد: [   ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ] تعاىل

 ژ ژ ڈ] وقال سبحانه {31}املائدة: [   ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ   ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ] وقال جل جالله  {114,114}هود: [   ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ

 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ
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وغريها من اآليات اليت حتث على الثبات على احلق  {14}النحل: [   ې ې ې ۉ ۉ ۅ

واالستقامة على أمر اهلل وشرعه واحلذر من املداهنة واتباع األهواء وموافقة أهل الكفر والنفاق 

   ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] والفجور وقال سبحانه لرسوله

 وقال {11,ر 15}اجلاثية: [   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

}آل  [   ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ] وقال تعاىل  {161عمران:

 ڎ ڌ] وقال {51}النساء: [   ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک

 ک ک] وقال تعاىل {4}املمتحنة: [   گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک

والقرآن ملئ مبثل هذا  {161}البقرة: [   ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

واألحاديث النبوية احلاثة على التمسك بالسنة والثبات عليها والعض عليها بالنواجذ باملئات ومع 

فال مكان عندهم للعلم والردود هذا كله فنحن يف زمان كثرت فيه األهواء وتفنن فيه الطغاة 

العلمية الشرعية )ومقارعة الفكر بالفكر( كما يدعون بل مقارعة الفكر باألسر والقهر والنهر والغدر 

والكلبشات والقيود والعزل االنفرادي لسنوات وسنوات حتى يرجع ويرتاجع وشعارهم شعار من قبلهم 

ولئن مل يفعل ما آمره به ليسجنن وليكونا  )لئن مل تنتهي ألرمجنك( )لئن مل تنته لنخرجنك( )

من الصاغرين( )ولئن اختذت إهلا غريي ألجعلنك من املسجونني( وجتويع وترويع ليصلوا إىل 

االخضاع والرتكيع مع من يستطيعون من أهل العلم ، وكما هي مكيدة السابقني الذين قال اهلل 

 [   ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ] عنهم

قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه )هذه مكيدة أرادوها ليلبسوا على الضعفاء من   {14عمران: }آل
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الناس أمر دينهم، وهو أنهم اشتوروا بينهم أن يظهروا اإلميان أول النهار، ويصلوا مع املسلمني صالة 

م إىل دينهم اطالعهم الصبح، فإذا جاء آخر النهار ارتدوا إىل دينهم ليقول اجلهلة من الناس: إمنا رده

. وقال ابن أبي جنيح: عن جماهد {لعلهم يرجعون}على نقيصة وعيب يف دين املسلمني، وهلذا قالوا 

يف قوله تعاىل إخبارًا عن اليهود بهذه ااَلية، يعين يهودًا صلت مع النيب صلى اهلل عليه وسلم صالة 

بدت هلم الضاللة منه بعد أن كانوا  الصبح، وكفروا آخر النهار مكرًا منهم، لريوا الناس أن قد

اتبعوه. وقال العويف عن ابن عباس: قالت طائفة من أهل الكتاب: إذ لقيتم أصحاب حممد أول النهار 

فآمنوا، وإذا كان آخره فصلوا صالتكم لعلهم يقولون هؤالء أهل الكتاب وهم أعلم منا(أ.هـ. وكذلك 

تأويالت واملخارج واألقوال لكي يربر نكوصه ويقدم اليوم ينكص البعض على أعقابه ويبحث له عن ال

مصاحله الشخصية وحبه للسالمة على مصاحل اإلسالم واألمة فيحصل بذلك من البلبلة واآلثار 

 السيئة يف صفوف املسلمني وهذا ما يريده الطغاة والعتاة ، وكما قال ابن القيم يف امليمية :

ا ناراا لغيِرَك ضوُؤهَ   ِرمُ ــــــــا *** وحرُّ لََظاَها بيَن جنبيَك يضــــــــــــــــويا موقدا

 مُ ـــــُيطعكنَت ترجوه قد ُه *** وهذا الذي ـــــــــــــأهذا جنى العلِم الذي قد غرستَ 

 مُ ـــــــجاهٌ ودرهُه *** لنفِسَك في الداريِن ــــــــــــــوهذا هو الحظُّ الذي قد رضيتَ 

 مُ ــــــه ُ *** لعمُرَك ل ربٌح ول األصلُ يسلَ ــــــــــــــــــوهذا هو الربُح الذي كسبتَ 

َك بذلُ  مُ ـــــــــــه  *** وُجْدَت بشيء مـثلُُه ل يـــــــــــــــــــبخلَت بشيء ل يضرُّ  قوَّ

 مُ ـــــــاءة *** وجدت بدار الخلد لو كنت تفهــــــــــــــبخلت بذا الحظ الخسيس دن

 ْعَدمُ ـــــــــببـخٍس عن قليٍل َسيُ  نظير *** ولاَء لُه ــــــــــــــــانقض وبـعَت نعيماا ل

 مُ ـــــاا *** ولكن أضعت الحزم لو كنت تعلـــــــــــفهال  عكست األمر إن كنت حازم

 دمُ ــــــــــداا  *** فأنت مدى األياِم تبني وتـهــــــــــــــــــوتهدُم ما تبني بكفَّيَك َجاهِ 

لطغاة يريدون من أمثال هؤالء أن يهدموا ما بنوه بأنفسهم وأيديهم ويقدمون هلم اإلعالم ويفتحون فا

أبوابه لكي يقوموا بهذا اهلدم ويربروا ذلك بأن الشافعي له مذهبان قديم وجديد وأن أمحد له روايات 
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مل يبدلوا دين اهلل  يف املسألة وأن الرجوع إىل احلق فضيلة ..إخل من أقوال مردودة فالشافعي وأمحد

ويوافقوا الظلمة ويرددوا ما أرادوه منهم ويغريوا منهجهم حتت ضغوط أمراء زمانهم وموقف أمحد 

مع ثالثة ملوك أوضح من الشمس يف رابعة النهار مل يستطيعوا أن يصلوا إىل مرادهم منه وقد دخل 

ه ما يريدون يف التقية من عليه بعض احلفاظ من أهل احلديث وهو حمبوس بالرقة فجعلوا يذاكرون

األحاديث فقال : وكيف تصنعون حبديث خباب ]إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم باملنشار ثم ال 

يصده ذلك عن دينه[ فيئسوا منه وهجر من أجاب يف الفتنة كابن معني واملديين وغريهم وقال )لو 

نفسه يف اهلل تعاىل فبذهلا، كما  أنهم صربوا( وكما قال ابن اجلوزي عن أمحد )هذا رجل هانت عليه

هانت على بالل نفسه، وقد روينا عن سعيد بن املسيب:أنه كانت نفسه عليه يف اهلل تعاىل أهون من 

نفس ذباب( وإمنا تهون أنفسهم عليهم لتلمحهم العواقب، فعيون البصائر ناظرٌة إىل املال، ال إىل 

قال: ]يبتلى املرء على حسب دينه[ فسبحان من أيده احلال، قد صح عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه 

 و بصَّره وقواه ونصره(أ.هـ.

ورواياته ليست رجوعًا وتراجعًا كما يفهمه البعض ولكن كما قال ابن تيمية رمحه اهلل )ومن كان 

خبريًا بأصول أمحد ونصوصه عرف الراجح يف مذهبه يف عامة املسائل، وإن كان له بصر باألدلة 

رف الراجح يف الشرع، وأمحد كان أعلم من غريه بالكتاب والسنة وأقوال الصحابة الشرعية ع

والتابعني هلم بإحسان، وهلذا ال يكاد يوجد له قول خيالف نصًا كما يوجد لغريه، وال يوجد له قول 

ضعيف يف الغالب إال ويف مذهبه قول يوافق القول األقوى وأكثر مفاريده اليت مل خيتلف فيها 

كون قوله فيها راجحًا(أ.هـ ،ورواياته تتعدد بتعدد أقوال الصحابة يف املسألة،فيكون له مع كل مذهبه ي

قول رواية ملدى ورعه واتباعه رمحه اهلل،ومل يستطع املتوكل أن يرّوض أمحد ابن حنبل وملا استدعاه 

أو  إىل سامراء لكي يسكن فيها وحيدث بها انقبض أمحد عن ذلك ورفض أن يشرتي بيتا هناك

حيدث، وأعطى اهلل عهدًا أن ال حيدث حبديث على متامه حتى يلقاه وال يستثين من هذا العهد حتى 

ولديه وقال : إمنا يريدون أن أحّدث ويكون هذا البلد حبسي وإمنا كان سبب الذين أقاموا بهذا البلد 

وإنين ألمتنى املوت يف هذا ملا أعطوا فقبلوا وأمروا فحدثوا واهلل لقد متنيت املوت يف األمر الذي كان 
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وذاك إن هذا فتنة الدنيا وذاك فتنة الدين ثم جعل يضمُّ أصابعه ويقول:لو كان نفسي يف يدي 

(" وكما قال 00/212,226,222ألرسلتها ثم يفتح أصابعه،ذكر الذهيب ذلك يف "سري أعالم النبالء )

امللوك أثبت قلبًا من أمحد يومئذ رئيس شرط املعتصم)ما رأيت أحدًا مل يداخل السلطان وال خالط 

ما حنن يف أعينه إال كأمثال الذباب( وأما الشافعي رمحه اهلل فلم ينتقل من مذهب الصدع باحلق 

إىل مذهب الكتمان وال من مذهب الوضوح إىل مذهب املداهنة واملراوغة وال من مذهب البعد عن 

دفاع عنهم باحلق والباطل وال من مذهب السالطني وخمالطتهم إىل مذهب االرمتاء يف أحضانهم وال

االستقالل إىل مذهب اإلمالء والرتويض كال فال هذا وال ذاك وإمنا ترقى رمحه اهلل يف العلم ومتكن 

فيه فانتقل من حسن إىل أحسن ومن فاضل إىل أفضل نتيجة البحث والسفر والقراءة واحلفظ وهكذا 

 من الدخول فيه وكما قال الشاعر : وليس نتيجة السجن ورغبة اخلروج منه أو خوفًا

 اءــــــــــــــبالترهات ألنهم أمـن *** فالسابقون مضـوا وما خدعوا الورى

 واءــــأرأيت مـا فعلت بنـا األه*** م ـــــــــوالالحقون مضوا على أهوائه

 اءـجمعوا ومجموع الهبـاء هب *** اـــــــــبـدع بها جمعـوا من األموال م

 ـاءــــــإن كان فيما بينـنا علمـ*** ه ــــــــــــــــــعلمـاء هـذا كلـفي ذمة ال

 اءــوعلى الملـوك يحكـم العلم*** ورى ــــــــــــــــإن الحكـام يحكمـون ال

وأما الذين حيتجون مبثل هذه احلجج وبهؤالء األئمة فلو كانوا يف زمانهم هلجروهم وحذروا منهم 

هنوا وراوغوا ولبسوا احلق بالباطل وكتموا احلق وهدموا ما بنوه بأيديهم أشد التحذير كيف وقد دا

ودخلوا على الظاملني وركنوا ودافعوا عنهم وخرجوا يف قنواتهم وإذاعاتهم وصحفهم اململوكة 

لصناديد الفساد واإلفساد يف األرض وقنوات اخلالعة والدعارة يف مساحات خصصت هلم لكي يقوموا 

م فيتذاكون على بعضهم البعض حتت تأويالت فاسدة وحجج واهية وخنوة بالدور الالزم منه

 شيطانية يقول ابن القيم رمحه اهلل يف الكافية الشافية :

 انـــــــــــــــم  *** ل تفسدوه بنخوة الشيطــــــــــــــــــــيا قومنا هللا في إسالمك
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 انــــــــــــــــي هذه الزمال  *** من قبلكم فــــــيا قومنا اعتبروا بمصرع من خ

 انــــــــــــــــــم  *** وقتالهم بالزور والبهتـــــــــــــلم يغن عنهم كذبهم ومحاله

 انــــــــــــبيس عنـ  *** ـد الناس والحكام والسلطــــــــــــكال ول التدليس والتل

 انـــــــــــــوم في حسبم  *** ما لم يكن للقـــــــــــوبدا لهم عند انكشاف غطائه

 النــــــــــــــــــائق ال  *** إيمان أنهم على البطــــــــانكشاف حق دوبدا لهم عن

واستخدمهم آل سعود شر استخدام خصوصًا يف مواجهة الدعوة اإلصالحية التجديدية اليت ظهرت 

مة بن الدن رمحه اهلل وألن واشتهرت منذ غزوات نيويورك وواشنطن بقيادة الشيخ اجملاهد اإلمام أسا

آل سعود وشيوخهم الرمسيني يف حال إفالس أشار عليهم من أشار )بأن احلديد ال يفله اال احلديد( 

ومواجهة هؤالء تتم بطرق خمتلفة من أهمها استخدام شيوخ ما يسمى بالصحوة الناكصني على 

م فيما مضى وما علموا بأن أعقابهم لقدرتهم على التحدث والكتابة وملا يتوهمونه من شعبية هل

الشيخ اإلمام أسامة بن الدن رمحه اهلل سحب من حتتهم البساط فنكسوا على رؤوسهم وتغريت 

املوازين وانكشف املغطا وبان املستور وانفض عنهم ومن حوهلم الكثري من الناس وكان حال أهل احلق 

وخهم الرمسيني وشبه الرمسيني والتوحيد واجلهاد وصفاء املنهج ووضوح الطريق مع آل سعود وشي

 كما قال ابن القيم يف الكافية الشافية :

 لىء اإلذاناـــــــــــــــجاءوا بأمر مد  *** ــــــــــــــــيقال لهم فق نْ هؤلء ومَ  نْ مَ 

 انــــــــــا  *** ذو باطل بل صاحب البرهــــــــــــــــــلهولهم علينا صولة ما صا

 انــــــــليس ذا لجب مثل الصواعقم  *** ـــــــــــــــــوكالمه أو ما سمعتم قولهم

 انـــــــــــــــــمن تحتهم ما أنتم سي  م  *** ــــــــــــــــــــــجاءوكم من فوقكم وأتيت

 انـــــــــــــــــذهتة األفكار واألم  *** بنحاـــــــــــــــــــــجاءوكم بالوحي لكن جئت

 وانــــــــــــــة فال  *** تسمع مقال مجسم حيـــــــــــــــــــــــمجسمقالوا مشبهة 

 انــــــــــــزهم  *** بعساكر التعطيل غير جبــــــــــــــــــــواغ كبيراا  والعنهم لعناا 
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 انـــــــــــــوطأول فشردهم عن األم  *** ــــــــــــــواحكم بسفك دمائهم وبحبسه

 انـــــــــل  *** من اليهود وعابدي الصلبــــــــــــــــــم فهم أضحذر صحابك منه

 وانــــــــــــال هللا أو  *** قال الرسول فتنثني بهــــــــــــــــــــواحذر تجادلهم بق

 رآنــــــــــــــــــــخبار والقأويل لألم على الت  *** ــــــــــفإذا ابتليت بهم فغالطه

مع كل هؤالء الشيوخ وهذه الكتب واملؤلفات ألبي حممد املقدسي وناصر الفهد وكيف التعامل 

ويوسف العيريي ومحود العقال وعمر حممود أبو عمر )أبو قتادة( وأبو بكر ناجي وعبدالعزيز 

هل هو )مقارعة الفكر بالفكر ( وبعض ما اجتهد فيه العبد الفقري من أهل العلم  الطويلعي وغريهم

حيمله آل سعود أو نايف بن عبد العزيز وولده حممد أو املباحث وهؤالء الذين ذكرت  وما الفكر الذي

أمساءهم مل يتم الرد عليهم بطريقة علمية شرعية منهجية مع كل ما ميلكونه من مؤسسات 

وجامعات وهيئات وشيوخ ..إخل وإمنا هو اللغط والصياح والصراخ وإلقاء التهم والتجهيل والتقزيم 

ألشياءهم والقتل واحلبس والسجن والضرب والسحب واإلهانة والتعذيب وهدم البيوت وخبس الناس 

 وترميل النساء وتيتيم األطفال وإفقار األسر واملساومة ..إخل ، وكما قال الشاعر :

 اــــــــــعن العهود بأسره*** د ــكم ساوموه لكى يحي

 اــــــــباعوا النفوس لربه*** ا ــــــولكى يخون كتائب

ه ما أ  اـــــــــالكون من صفحاته*** اء ـــضولكى يشو 

 اـــــة *** الشيطان بين صفوفهــــــولكي يكون صنيع

 اــــــــــج *** الدنيا وطل ق أمرهــــــوأبى الكريم مباه

 اـــــــل *** األحرار رغم قيودهــورأى السجون معاق

 اــــــــــــجنباته يالحق ف *** داءــــن أن يعلي صرَّ وأ

 وكما قال اآلخر :

 نـــــرة *** في غزوة اليرموك أو حطيـــــيا بؤس من سمعوه حاضر م
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 نـــــــــــال *** قرآن ربي مصدر التقنيــــيا بؤس من سمعوه يخطب قائ

 نــــــاا *** يدعوا إلى اإلعداد والتمريــــــــيا هول من ضبطوا لديه كتيب

 وينتــــــرة *** قطعوا عليها مورد التمــــــيا ويل من عرفوه عاون أس

 ينـــــــــد *** ظفروا بسلطان عليه مبـــــــــــيا ويح حافظ آل عمران لق

 ينــــــأبيد إذا *** شاؤوا وأشغال وعشر سنـــــــــــــــــــفهناك إعدام وت

 الكافية الشافية تناسب حالنا مع وقد قال ابن القيم رمحه اهلل لعدد من الفرق ورموز البدعة أبياتًا يف

هؤالء القوم حتت فصل بعنوان )يف صف العسكرين وتقابل الصفني واستدارة رحى احلرب العوان 

 وتصاول األقران( فقال رمحه اهلل :

 دانــــــــي ما لكم  *** بقتال حزب هللا قط   يا من يشب الحرب جهالا 

 هم الهداة وناصرو الرحمنودهم  *** وـــــــــدكم لجنى يقاوم جنأنَّ 

 انــــــــذاب ودجـ  *** ـال ومحتال وذي بهتــــــوجنودكم ما بين ك

 إىل أن قال :

 رانـــــــرة  *** ودنا القتال وصيح باألقــــــــــــــهذي العساكر قد تالقت جه

 انــــرزوا  *** للحرب واقتربوا من الفرســــــــصفوا الجيوش وعبئوها واب

 انــــــــــوق كي  *** يوفوا بنذرهم من القربــــــــــــــــــلى لقياكم بالشفهم إ

 انــــــــــا  *** يشفيه غير موائد اللحمــــــــــــــولهم إليكم شوق ذي قرم فم

 وانـــم  *** خلف الخدور كأضعف النســـــــــــــــــــــــلكم لو تعقلون لكنت تبا  

 انـــــــه  *** والوحي والمعقول بالبرهــــــــــــــــوأهل من أين أنتم والحديث

 انـــــا  *** وى أو شهادات على البهتــــــــــــــما عندكم إل الدعاوى والشك

 انــــــم  *** في الحرب إذ يتقابل الصفـــــــــــــــــــــــهذا الذي وهللا نلنا منك



 

 404من  80صفحة 
 

 يدانـــال هللا أو  *** قال الرسول ونحن في المـــــــــــــــــــــوهللا ما جئتم بق

 انــــــــــــغمة وقعقعة بكل لسـ  ***  ـة وغمـــــــــــــــــــــإل بجعجعة وفرقع

 انــــــــه  *** أنتم بحاصلكم أولو عرفـــــــــــــــــــــويحق ذاك لكم وأنتم أهل

 انــــــــــــ*** تحموا مآكلكم بكل سنم وأن  ــــــــــــــــوبحقكم تحموا مناصبك

 رآنــن  *** سنن الرسول ومقتضى القــــــــــــوبحقنا نحمي الهدى ونذب ع

 انــــ*** قامت على العدوان والطغي  الا ـــــــــــــــــــــــومآك قبح اإلله مناصباا 

ين ال يرتبطون بآل سعود من وأخريًا: أختم الرد على هذه الدعوى والتهمة بأن علماء املسلمني الذ

قريب أوبعيد وال يستخدمهم الطغاة حنبهم وندعو هلم وأقول مبا قاله ابن تيمية رمحه اهلل يف 

(" :) نعوذ باهلل سبحانه مما يفضي إىل الوقيعة يف أعراض األئمة ، أو 6/12/11"الفتاوى الكربى )

حمادتهم وترك حمبتهم ومواالتهم ، و  انتقاص أحد منهم ، أو عدم املعرفة مبقاديرهم وفضلهم ، أو

نرجو من اهلل سبحانه أن نكون ممن حيبهم ويواليهم ويعرف من حقوقهم وفضلهم ما ال يعرفه أكثر 

األتباع ، وأن يكون نصيبنا من ذلك أوفر نصيب وأعظم حظ ، وال حول وال قوة إال باهلل لكن دين 

ئمة وحقوقهم ومقاديرهم ومراتبهم، و أن فضلهم اإلسالم ال يتم إال بأمرين :أحدهما معرفة فضل األ

وعلمهم ونصحهم هلل ورسوله ال يوجب قبول كل ما قالوه، وما وقع يف فتاويهم من املسائل اليت خفي 

عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا مببلغ علمهم واحلق يف خالفها؛ ال يوجب اطراح أقواهلم ُجملة، 

طرفان جائزان عن القصد و قصد السبيل بينهما فال نؤثم، وال وتنقصهم والوقيعة فيهم، فهذان 

نعصم،وال نسلك بهم مسلك الرافضة يف علي، وال مسلكهم يف الشيخني، بل نسلك مسلكهم 

أنفسهم فيمن قبلهم من الصحابة فإّنهم ال يؤمثونهم، وال يعصمونهم، وال يقبلون كل أقواهلم، وال 

ئمة األربعة مسلكًا يسلكونه هم يف اخللفاء األربعة و سائر يهدرونها فكيف ينكرون علينا يف األ

الصحابة و ال منافاة بني هذين األمرين ملن شرح اهلل صدره لإلسالم، و إّنما يتنافيان عند أحد 

رجلني:جاهل مبقدار األئمة وفضلهم، أو جاهل حبقيقة الشريعة اّليت بعث اهلل بها رسوله ومن له علم 

م قطعًا أن الرجل اجلليل الذي له يف اإلسالم قدم صاحل وآثار حسنة وهو من بالشرع، والواقع يعل
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اإلسالم وأهله مبكان قد تكون منه اهَلفوة والزلة هو فيها معذور بل ومأجور الجتهاده، فال جيوز أن 

ك: يتبع فيها، وال جيوز أن تهدر مكانته وإمامته ومنزلته من قلوب املسلمني ، قال عبد اهلل بن امُلبار

كنت بالكوفة فناظروني يف النبيذ املختلف فيه، فقلت هلم : تعالوا فليحتج امُلحتج منكم عمن شاء 

من أصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم بالرخصة، فإن َلم يبني الرد عليه عن ذلك الرجل بسند 

منهم إال صحت عنه، فاحتجوا فما جاءوا عن أحد برخصة إال جئناهم بسند، فلما مل يبق يف يد أحد 

عبد اهلل بن مسعود وليس احتجاجهم عنه يف شدة النبيذ بشيء يصح عنه، إّنما يصح عنه أنه مل 

ينتبذ له يف اْلجِر إال حذر، قال ابن امُلبارك: فقلت للمحتج عنه يف الرخصة: يا أمحق، ُعدَّ أن ابن 

اهلل عليه وسلم  مسعود لو كان هاهنا جالسًا، فقال: هو لك حالل، وما وصفنا عن النيب صلى

وأصحابه يف الشدة كان ينبغي لك أن حتذر وَتخشى،فقال قائل: يا أبا عبد الرمحن، فالنخعي 

 كانوا يشربون احلرام!. -و مسى عدة معهما-والشعيب

فقلت هلم: دعوا عند املناظرة تسمية الرجال فرّب رجل يف اإلسالم مناقبه كذا وكذا وعسى أن تكون 

أن حيتج بها، فإن أبيتم فما قولكم يف عطاء وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن منه زلة أفيجوز ألحد 

جبري وعكرمة؟قالوا: كانو خيارًا،قلت: فما قولكم يف الدرهم بالدرهمني يدًا بيد؟ قالوا: حرام،فقلت: 

إن هؤالء رأوه حالاًل فماتوا وهم يأكلون احلرام فبقوا وانقطعت حجتهم قال ابن املبارك أخربني 

تمر بن سليمان قال :رآني أبي وأنا أنشد الشعر فقال لي : يا بين ال تنشد الشعر فقلت له : يا أبت املع

كان احلسن ينشد وكان ابن سريين ينشد فقال لي :أي بين إن أخذت بشر ما يف احلسن وبشر ما يف 

فإنه ما  من ابن سريين اجتمع فيك الشر كله وهذا الذي ذكره ابن املبارك متفق عليه بني العلماء 

أحد من أعيان األمة من السابقني واألولني ومن بعدهم إال هلم أقوال وأفعال خفي عليهم فيها السنة 

 وهذا باب واسع ال حيصى مع أن ذلك ال يغض من أقدارهم وال يسوغ إتباعهم فيها كما قال سبحانه

مالك وغريهم ليس قال ابن جماهد واحلكم بن عتيبة و  {81}النساء: [   حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی]

إن ) أحد من خلق اهلل إاّل يؤخذ من قوله ويرتك إاّل النيب صلي اهلل عليه وسلم وقال سليمان التيمي : 

أخذت برخصة كل عامل اجتمع فيك الشر كله قال ابن عبد الرب هذا إمجاع ال أعلم فيه خالفًا 
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ينبغي تأمله فروى كثري بن عبد  وقد روي عن النيب صلي اهلل عليه وسلم وأصحابه يف هذا املعنى ما

اهلل عن عمرو بن عوف املزني عن أبيه عن جده قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول: ]إني 

 العالم زلة عليهم أخاف ألخاف على أميت من بعدي أعمال ثالثة، قالوا وما هي يا رسول اهلل، قال : ]

يمية خترجيه وهو عند القاضي أبي احلسن عبد [ "مل يذكر ابن ت متبع هوى ومن جائر حكم ومن

اجلبار بن أمحد يف أماليه وكثري بن عبد اهلل ضعفه األئمة وتركوه وكذبه بعضهم ورواه الطرباني 

يف الكبري عن معاذ بن جبل واملعجم ليس حبوزتي اآلن حتى أنظر يف إسناده" وقال زياد بن حدير قال 

 وجدال املنافق بالقرآن وأئمة مضلون( "سبق خترجيه" وقال عمر : )ثالث يهدمن الدين زلَّة العامل

احلسن : قال أبو الدرداء: )إن مما أخشي عليكم ّزلة العامل وجدال املنافق بالقرآن والقرآن حق وعلى 

القرآن منار كأعالم الطريق وكان معاذ بن جبل يقول يف خطبته كل يوم قّل ما خيطبه أن يقول 

ملرتابون إنَّ وراءكم فتنًا يكثر فيها املال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه ذلك اهلل حكم قسط هلك ا

املؤمن واملنافق واملرأة والصيب األسود واألمحر فيوشك أحدهم أن يقول قد قرأت القرآن فما أظن أن 

يتبعوني حتى أبتدع هلم غريه قال :فإياكم وما ابتدع فإن كل بدعة ضاللة وإياكم وزيغة احلكيم 

شيطان قد يتكلم على لسان احلكيم بكلمة الضاللة وإن املنافق قد يقول كلمة احلق فتلقوا فإن ال

احلق ّعمن قد جاء به فإن على احلق نورًا قالوا : وكيف زيغة احلكيم قال : هي كلمة تروعكم 

وتنكرونها وتقولون ما هذه فاحذروا زيغته وال يصدنكم عنه فإنه يوشك  أن يفيء وأن يراجع احلق 

إن العلم واإلميان مكانهما إىل يوم القيامة فمن ابتغاهما وجدهما( وقال سلمان الفارسي : )كيف و

أنتم عند ثالثة زلَّة العامل وجدال املنافق بالقرآن ودنيا تقطع أعناقكم فأمَّا زلة العامل فإن اهتدى فال 

خطأ فال تقطعوا إياسكم تقلدوه دينكم تقول نصنع مثل ما يصنع فالن وننهى عما ينهى عنه فالن وأ

منه فتعينوا عليه الشيطان وأما جمادلة املنافق بالقرآن فإن القرآن منارًا كمنار الطريق فما عرفتم 

منه فخذوه وما مل تعرفوه فكلوه إىل اهلل سبحانه وأمَّا دنيا تقطع أعناقكم  فانظروا إىل َمْن هو دونكم 

ال : )ويل لألتباع من عثرات العامل قيل كيف ذاك وال تنظروا إىل من هو فوقكم( وعن ابن عباس ق

قال يقول العامل شيئًا برأيه ثم جيد من هو أعلم منه برسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم فيرتك قوله 
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ذلك ثم ميضي األتباع( وهذه آثار مشهورة رواها ابن عبد الرب وغريه فإذا كنا قد حّذرنا من زّلة 

خياف علينا وأمرنا مع ذلك أن ال يرجع عنه فاجلواب على من شرح العامل وقيل لنا أنها أخوف ما 

اهلل صدره لإلسالم إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض االئمة أن ال حيكيها ملن يتقلد بها بل يسكت عن 

ذكرها إىل أن يتيقن صحتها وإال توقف يف قبوهلا فما أكثر ما حيكى عن األئمة ما ال حقيقة له .... 

والوجوه اليت ذكرها رمحه اهلل . وقد ذكر كالم ابن تيمية هذا بنصه وزاد عليه ابن  إىل آخر كالمه

 (".211-1/241القيم رمحه اهلل يف "إعالم املوقعني )
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 ) تهمة اعتناق منهج اخلوارج .....إخل (

إعالُمه املرئي واملسموع وجوابي: سبحانك هذا بهتاٌن عظيم وإفرتاٌء كبري مل يزل آُل سعود ومباحثُه و

واملقروء حياول جاهدًا إلصاقه بكل خمالف هلم بكل ما ُأوتي من قوة وساقوا أحاديث اخلوارج 

ومجعوها ورموا بها أهل احلق واإلميان وناصري السنة والقرآن كما فعل الظاملون واملستبدون وأمراء 

من أئمة اإلسالم وأعالمه قد اُتهمِّ  اجلور وأئمة الضاللة مع أهل احلق عرب التاريخ فكم من إمام

بذلك بغيَا وعدوانًا من التابعني وأتباعهم والتاريخ ملن يقرأ خري شاهد على ذلك وقد اتهَّم خصوم 

أمحد بن حنبل يف احملنة بذلك وقالوا بأنه من اخلوارج وهذا سفيان الثوري أمري املؤمنني يف احلديث 

ل على أبي هارون وهو يف إزار ورداء والنعالن يف يده قال: فلما يقول بأنه أخذ يف املسجد احلرام فأدخ

فقلت ألبي  -يعين رأي اخلوارج  -دخلت سّلمت وقعدت فقال أبو عبيداهلل: إني أظن أن له رأي سوء 

هارون:  من هذا؟ قال: هذا معاوية بن عبيد اهلل فقلت له : احذر هذا وأصحابه، وقيل ذلك عن ابن 

غريهم من العلماء والدعاة واجملددين ويف زماننا هذا حاول آل سعود وشيوخه تيمية وابن القيم و

خصوصًا وصف اجملاهدين يف سبيل اهلل واآلمرين باملعروف والناهني عن املنكر واملتمسكني بالسنن 

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک] بذلك وقد قال اهلل عز وجل

(": )أي ينسبون إليهم 6/2861تفسريه )يقول ابن كثري رمحه اهلل يف " {85}األحزاب: [   ڱ ڱ ڱ

ما هم ُبراَء منه مل يعلموه ومل يفعلوه ...... وهذا هو البهت البني أن حيكي أو ينقل على املؤمنني 

واملؤمنات ما مل  يفعلوه على سبيل العيب والتنقص هلم ومن أكثر من يدخل يف هذا الوعيد الكفرُة 



 

 404من  85صفحة 
 

الصحابة ويعيبونهم مبا قد برَّأهم اهلل منه ويصفونهم  باهلل ورسوله ثم الرافضة الذين ينتقصون

بنقيض ما أخرب اهلل عنهم فإن اهلل عز وجل قد أخرب أنه قد رضي عن املهاجرين واألنصار ومدحهم 

وهؤالء اجلهلُة االغبياء يسبونهم وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما مل يكن وال فعلوه أبدًا  فهم يف 

ون املمدوحني وميدحون املذمومني(أ.هـ. وهم يف قوهلم هذا كمن يأتي احلقيقة منكوسوا القلوب يذم

إىل النهار ويقول أنت ليٌل ويصّر علي ذلك ويستمر فيه ، وقد عقد ابن القيم رمحه اهلل تعاىل يف 

الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية فصاًل حتت عنوان )فصل يف بيان كذبهم ورميهم أهل 

 -اه اخلوارج وبيان شبههم احملقق باخلوارج( فيقول رمحه اهلل :احلق بأنهم أشب

 رآنـــــــــــــــــ*** قد دان باآلثار والق نــــــــــــــومن العجائب أنهم قالوا لم

 يانـ*** أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمع مــــــــــــــــنهبذا مثل الخوارج وإأنتم 

 انــــــــــــــيمنسبوا إليه شيعة اإلم *** ـــــــــت هذا وصفههبفانظر الى ذا ال

 انـــــــسيف يد وسيف لس سيفينه *** ــــــــــو على سنن الرسول وحزبسل  

 دوانــــــــــــغي والعبلى *** من قبلهم بالرج األـــــــخرجوا عليهم مثل ما خ

 انـــــــــــــــة الطغيذا *** وهم البغاة أئمـــــــــــــــــوهللا ما كان الخوارج هك

 انيــــــــــــــــه وهم *** فساق ملته فمن يلحـــــــــــــــــــكفرتم أصحاب سنت

 انــــــــــــــم *** وهللا ما الفئتان مستويـــــــــــــن قلت هم خير وأهدى منكإ

 انــــــــــــالعليا وبين مكفر العصي ***ة ــــــــــــــــــــــشتان بين مكفر بالسن

 انـــــــــــــــــــوكالكما فئتان باغيت ***وا  ـــــــــــــــــــــقلتم تأولنا كذاك تأول

 انـــــــــوالتحريف والتبديل والبهت *** يلــــــــــــــــــولكم عليهم ميزة التعط

 نـــــــصديق مع خوف من الرحم** ــــ *ات والتـــــــــثبولهم عليكم ميزة اإل

 هم وزرانـــــــــــــــــران إذ *** لهم على تأويلـــــــــــــــألكم على تأويلكم أج

 انــــــــــــــــم بل *** أنتم وهم في حكمه سيــــــحاشا رسول هللا من ذا الحك
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 انـــــــــــــــــالف *** هذا وبينكما من الفرقـــــــــــــــوكالكما للنص فهو مخ

 انـــــــــحسلم يفهموا التوفيق باإله *** ـــــــــــــــــلفوا نصا لنص مثلهم خا

 انــــــــذهوص *** للشبه التي هي فكرة األــــــــــــــــــــم المنصلكنكم خالفت

 انــــــــــيم*** وأقرب منهم للحق واإلير ــــــــــــــــــــــــــفألي شيء أنتم خ

 انـــــــــعلى الحديث الموجب التبي *** ابـــــن لفظ الكتهم قدموا المفهوم م

 دلنـــــــــــــــــا أفانتما عما *** ل عليهـــــــــــــــــــلكنكم قدمتمو رأي الرج

 انـــــــــــــم *** لح الصباح لمن له عينـــــــــــأقرب منك سالماإلأم هم إلى 

 يزانــــــــــــنصاف والمبالعدل واإلوم الجزا *** م يـــــــــــــــوهللا يحكم بينك

 انـــــــــــــــــمن هدى وبي براء إلم *** ـــــــــــــــــهذا ونحن فمنهم بل منك

 والرد علي هذه الفرية والدعوى الباطلة من وجوه متعددة فمنها..

 -أواًل : 

أبرز صفاتهم الشكلية التحليق كما يف من ينظر يف حال اخلوارج املذكورين يف األحاديث جيد أن 

قوله )سيماهم التسبيد( ويف لفظ ) التحليق ( ومعين ذلك أنهم حيلقون رؤوسهم باستمرار وال 

يطيلون شعورهم كما هي عادة العرب ويف زماننا هذا جند أن هذا الوصف ينطبق على آل سعود 

النظام فال ميكن للعسكري أن  وعساكرهم فهم حيلقون رؤوسهم باستمرار وبتشريع شرعوه ومسوه

يطيل شعره بل أكثرهم حلق حتى حليته وشاربه وتلعب بهم الشيطان فخرجوا بأشكال يقلدون فيها 

الشرق والغرب خبالف املسلمني اجملاهدين من أهل احلق واإلميان يف قواعد اجلهاد بقيادة الشيخ 

ره اهلل وبقية قيادات اجملاهدين وأمرائهم اإلمام أسامة ابن الدن رمحه اهلل والشيخ أمين الظواهري نص

وجنودهم فشعورهم طويلة تضرب األكتاف كعادة العرب يطيلون الشعور ويسرحونها ويظفرونها 

وأنا يف السجن تسع سنني اآلن تتم حالقة شعري بشكل مستمر ومنتظم باإلكراه وبقوة احلديد 

ئع معهم أدخلوا علي العشرات من والقيود والكلبشات والضرب واإلهانة وقد حصل لي عدة وقا
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العساكر والطوارئ واقتادوني إىل احلالق وحلقوني بالقوة مع حرصي علي إطالة شعري وتربيته 

وتسرحيه وقد كان أصحاب النيب صلي اهلل عليه وسلم ال حيلقون رؤوسهم إال يف نسك )حج أو 

اهدين يف ميادين القتال أو يف عمرة( أو من أذى ومرض وحنن نقتدي بهم وال أعلم أن أحدًا من اجمل

ميادين الدعوة ُيَجرُب أو يدعى إىل حالقة رأسه يف غري احلج والعمرة واألذى واملرض يف الرأس 

واألشرطة املرئية واملصورة والواقع يشهد بذلك وأما اللحى فنوفرها ونرخيها ونعفيها استجابة 

ة بذلك وهي للوجوب وأما الشوارب للرسول صلى اهلل عليه وسلم يف األحاديث الصحيحة اآلمر

فنحّفها ونقصها ونأخذ منها استجابة للرسول صلي اهلل عليه وسلم يف األحاديث الصحيحة اآلمرة 

بذلك فأي الفريقني منا ومنهم أقرب إىل هذا الوصف حنن أمرهم إن يف ذلك لعربه ألولي األبصار 

اًء للمواجهات واملشاكل مع السجانني وقد أصبحت من سنني أحلق رأسي بنفسي داخل الزنزانة اتق

ألنهم إذا مروا يف األوقات احملددة هلم علي الزنازين فوجدوا أحدًا شعره قد طال حلقوه وإن مل يطعهم 

حلقوه بالقوة وجاءوا بقوات ما يسمونها )حفظ النظام( وكان ما كان وقد أخربني الشيخ العامل 

ملشايخ إىل السجن يف الدمام كانوا ميرون عليهم كل سليمان العلوان بأنه حني ذهبوا به وبقية ا

( إىل 8/01/0121عشرين يومًا حلالقة رؤوسهم بشكل مهني ومذل وذلك يف فرتة ما بني )

(وكان معه الشيخ ناصر الفهد والشيخ سعيد بن كارع الغامدي والشيخ محد احلميدي 08/8/0141)

داهلل السلمي واإلخوة علي الفقعسي وصاحل والشيخ علي اخلضري والشيخ أمحد اخلالدي والشيخ عب

اجلديعي والشربمي ...إخل . فانظر إىل فرض شئ مل يفرضه الشرع ومل يأمر به إال يف النسك كيف 

فرضوه على الناس وارتكبوا عدة خمالفات شرعية ومعاصي وظلمًا وقهرًا للرجال فمن الذي سيماه 

  الكافية الشافية:التحليق آل سعود واملباحث أم حنن ، وكما قال يف

 قلب الدليل عليهم  *** حرفاً بحرف ظاهر التبيان فانظر إلى

وقد قال الشيخ العامل سليمان العلوان بأنه ما عرف حقيقة معنى )قهر الرجال( إال يف تلك 

املرحلة،حيث ذهبوا بهم ومارسوا عليهم صنوف األذى بتوجيٍه وأمٍر من )حممد بن نايف( وذلك رمبا 
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منهم وإخضاعهم وإرهابهم وإرهاب من ورائهم،وما جرى يف تلك املرحلة أي ألكثر من عشرة لالنتقام 

 أشهر له قصة طويلة ليس هذا مكان بسطها. 

ثانيًا : أن النيب صلي اهلل عليه وسلم جعل املقياس يف ذلك أصحاب النيب صلي اهلل عليه وسلم حني 

..إخل( أي حتقرون أنتم يا أصحابي .. ومن  قال )حتقرون صالتكم مع صالتهم وصيامكم مع صيامهم

كان على نهج الصحابة وسار على دربهم وقد كان أصحاب النيب صلي اهلل عليه وسلم يصلون 

الصلوات اخلمس يف مجاعة املسلمني ويصلون السنن الرواتب ويقومون الليل وحيييون األسحار 

والسري والكتب اخلاصة  ويصلون الضحى وقصصهم يف ذلك مشهورة معروفة يف كتب السنة

برتامجهم وأما الصيام فمنهم السارُد له كعمر بن اخلطاب حيث قال ابن عمر : )ما مات عمر حتى 

سرد الصوم( "رواه ابن أبي شيبة" ويف املصنف وعثمان بن عفان كان يصوم الدهر "ذكر ذلك ابن 

ومحزه بن عمرو األسلمي وعبد حجر يف اإلصابة" وسرد الصحابة أيضًا أبو طلحة وعائشة وأبو أمامه 

اهلل بن عمرو وعبد اهلل بن الزبري معروف مشهور وهكذا بقية الصحابة بني املستقّل واملستكثر ، وأما 

تالوة القرآن فكما قال أوس: سألت أصحاب حممد صلى اهلل عليه وسلم كيف حتّزبون القرآن؟ قالوا: 

( 0414عشرة وحزب املفصل واحد( "رواه أبو داود ))ثالثًا ومخسًا وسبعًا وتسعًا وإحدى عشرة وثالث 

(وفيه ضعف وله شواهد" أي أنهم خيتمون كل أسبوع مرة وهذا حال كثري منهم 0411وابن ماجه)

وإال فاحلال خيتلف من شخص آلخر فقد كان مجاعة خيتمون كل سبع ليال وهذا فعل األكثرين 

آخرون كل أربع ليال وآخرون كل مخس من الصحابة والسلف الصاحل ومنهم يف كل ثالث ليال و

ليال وكل عشر ليال ومثان ليال وست ليال ومنهم من خيتم كل أسبوعني ومنهم كل شهر وختم 

مجاعة يف يوم وليلة ولكن كما قالت عائشة رضى اهلل عنها )كان رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم ال 

بن منصور" يف سننه بلفظ ) كان ال خيتم  يقرأ القرآن يف أقل من ثالث( "رواه ابن سعد ورواه سعيد

القرآن يف أقل من ثالث ( "وقال ابن حجر  إسناده صحيح" وقال عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنهم إن 

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ]ال يفقه من قرأ القرآن يف أقل من ثالث[ "رواه أمحد 

وغريهم وقال الرتمذي ) حسن صحيح ( وإسناده ( 2111( والرتمذي )0411(وأبو داود )6116،6221)
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(": 02-00صحيح على شرط الشيخني" قال النووي رمحه اهلل يف "التبيان يف آداب محلة القرآن )

)واملختار أن ذلك خيتلف باختالف األشخاص فمن كان يظهر له بدقيق الفكر لطائف ومعارف 

ا من كان مشغواًل بنشر العلم أو فصل فليقتصر على قدٍر حيصل له معه كمال فهم ما يقرؤه وكذ

احلكومات بني املسلمني أو غريه من مهمات الدين واملصاحل العامة للمسلمني فليقتصر على قدر ال 

حيصل بسببه إخالٌل مبا هو ُمَرصٌد له وال فوت كماله وإن مل يكن من هؤالء املذكورين فليستكثر 

رمة من القراءة(أ.هـ ،عن حييى بن عمرو قال: )كنا منه ما أمكنه من غري خروج إىل حد امللل واهلذ

جنلس على باب عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قبل صالة الغداة فإذا خرج مشينا معه إىل املسجد 

فجاءنا ابو موسى األشعري رضي اهلل عنه فقال: َأَخَرَج إليكم أبو عبدالرمحن قلنا: ال بعد،فجلس معنا 

ه مجيعًا فقال ابو موسى: يا      أبا عبدالرمحن إني رأيت يف املسجد آنفًا حتى خرج فلما خرج قمنا إلي

أمرًا أنكرته ومل أَر واحلمد هلل إال خريًا،قال : فما هو فقال: إن عشَت فسرتاه، قال: رأيت يف املسجد قومًا 

كيّبرون حلقًا جلوسًا ينتظرون الصالة يف كلِّ حلقة رجٌل ويف أيديهم حصًا فيقول: كّبروا مئًة ف

مئًة،فيقول هّللوا مئًة فيهّللون مئة،ويقول سّبحوا مئًة فيسّبحون مئًة، قال: فماذا قلت هلم؟ قال: ما 

قلت هلم شيئًا انتظار رأيك أو انتظار أمرك،قال: أفال أمرتهم أن يعدُّوا سيئاتهم وضمنت هلم أن ال 

َلق فوقف عليهم فقال: ما يضيع من حسناتهم ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك احِل

هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبدالرمحن حصًا نعدَّ به التكبري والتهليل والتسبيح، قال: 

فعّدو سيئاتكم فأنا ضامٌن أن ال يضيع من حسناتكم شيء،وحيكم يا أمة حممد ما أسرع َهَلكتكم 

يابه مل َتْبَل وآنيته مل تكسر،والذي نفسي هؤالء صحابة نبّيكم صلى اهلل عليه وسلم متوافرون وهذه ث

بيده إنكم لعلى مّلة هي أهدى من مّلة حممد صلى اهلل عليه وسلم أو مفتتحو باب ضاللة، قالوا: يا 

أبا عبدالرمحن ما أردنا إال اخلري، قال: وكم من مريٍد للخري لن يصيبه إن رسول اهلل صلى اهلل عليه 

رآن ال جياوز تراقيهم وايم اهلل ما أدري لعلَّ أكثرهم منكم ثم توّلى وسلم حدثنا أن قومًا يقرؤون الق

عنهم، فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك احِلَلق يطاعنونا يوم النهروان مع اخلوارج( "رواه 

( بإسناد جيد" فالصحابة هم املقياس من زاد على صالتهم وصيامهم وقراءتهم 201الدارمي )
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م وعبادتهم ...إخل كان داخاًل يف تلك األحاديث )وعن ابن عباس : أنه ملا وذكرهم وسلوكهم وحاهل

اعتزلت اخلوارج دخلوا دارًا وهم ستة آالف وأمجعوا على أن خيرجوا على علي بن أبي طالب وأصحاب 

النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : يا أمري املؤمنني ، إن القوم خارجون عليك ، فيقول : دعوهم ، فإني ال 

أقاتلهم حتى يقاتلوني وسوف يفعلون ، فلما كان ذات يوم أتيته صالة الظهر ، فقلت َلُه : يا أمري 

املؤمنني ، أبرد بالصالة لعلي أدخل َعَلى هؤالء القوم فأكلمهم ، َفَقاَل : إني أخاف عليك ، فقلت : 

ا يكون من اليمن كال ، وكنت رجاًل حسن اخللق ال أؤذي أحدًا فأذن لي فلبست حّلة من أحسن َم

وترجلت )وكان ابن عباس مجياًل جهريًا( فدخلت عليهم نصف النهار ، فدخلت َعَلى قوم مل أر قط 

أشد منهم اجتهادًا جباههم قرحة من السجود ، وأياديهم كأنها ثفن اإلبل ،)أي:ركبها الغليظة( 

ا( من السهر ، وعليهم قمص مرحضة )أي مغسولة( مشمرين مسهمة وجوههم )أي متغرية ألوانه

فسلمت عليهم ، فقالوا : مرحبا بابن َعبَّاس َما جاء بك فقلت : أتيتكم من عند املهاجرين واألنصار ، 

ومن عند صهر َرُسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ، وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله ِمْنُكْم ، فقالت 

،  {85}الزخرف: [   ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ] َفِإن اللَّه عز وجل َيُقولطائفة منهم : ال ختاصموا قريشا ، 

َفَقاَل اثنان َأْو َثالَثة : لنكلمنه ، فقلت : هاتوا َما نقمتم َعَلى صهر َرُسول اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ، 

له ، قالوا : ثالثًا  قلت واملهاجرين واألنصار وعليهم نزل القرآن ، وليس فيكم منهم أحد َوُهَو أعلم بتأوي

 [ڭ ۓ ۓ ے ے ھ]: هاتوا قالوا : أما إحداهن ، فإنه حكم الرجال ِفي أمر اللَّه َوَقْد َقاَل اللَّه عز وجل : 

؟ وأما  قالوافما شأن الرجال واحلكم بعد قول اللَّه عز وجل ، فقلت : هذه واحدة وماذا   {81}األنعام:

مل يغنم ، َفِإن كانوا مؤمنني فِلَم حلَّ لنا قتاهلم وقتلهم ، ومل حيلَّ الثانية فإنه قاتل وقتل ومل يسب و

لنا سبيهم قلت : وما الثالثة ؟ قالوا : فإنه حما َعْن نفسه أمري املؤمنني ، فإنه إن مل يكن أمري املؤمنني 

ولكم حّكم ، فإنه ألمري الكافرين قلت : هل عندكم غري َهَذا ؟ قالوا : كفانا َهَذا قلت هلم : أما ق

الرجال ِفي أمر اللَّه أنا أقرأ عليكم ِفي كتاب اللَّه َما ينقض َهَذا ، َفِإَذا نقض قولكم أترجعون؟ قالوا : 

 ۈ ۆ] نعم قلت : َفِإن اللَّه قد صّير من حكمه ِإَلى الرجال ِفي ربع درهم مثن أرنب وتلى هذه اآلية
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 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ] يف املرأة وزوجهاِإَلى آخر اآلية ، و {18}املائدة: [  ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ

ِإَلى آخر اآلية ، فنشدتكم باهلل هل تعلمون حكم الرجال    {48}النساء: [ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

ِفي إصالح ذات بينهم ويف حقن دمائهم أفضل أم حكمهم ِفي أرنب وبضع امرأة ، فأيهما ترون أفضل ؟ 

قولكم قاتل ومل يسب ومل يغنم ،  قالوا : بل هذه قلت : خرجت من هذه ؟ قالوا : نعم قلت : وأما

فتسبون أمكم عائشة َرِضَي اللَُّه تعاىل عنها ، فواهلل لئن قلتم ليست بأمنا لقد خرجتم من اإلسالم ، 

وواهلل لئن قلتم لنسبيّنها ونستحل منها َما نستحل من غريها لقد خرجتم من اإلسالم فأنتم بني 

   {1}األحزاب: [   ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ] ضاللتني ، ألن اللَّه عز وجل ، َقاَل :

أخرجت من هذه ؟ قالوا : نعم ، قلت : وأما قولكم حما َعْن نفسه أمري املؤمنني ، فأنا آتيكم مبن 

ترضون ، ]أن النيب َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يوم احلديبية صاحل املشركني أبا سفيان ْبن حرب ، وسهيل 

َي اللَُّه عنه : اْكُتْب َلُهْم ِكَتاًبا َفَكَتَب َلُهْم َعِليٌّ : َهَذا َما اْصَطَلَح َعَلْيِه ْبن عمرو ، َفَقاَل لعلي َرِض

وُل اللَِّه َما ُمَحمٌَّد َرُسوُل اللَِّه ، َفَقاَل اْلُمْشِرُكوَن : َواللَِّه َما َنْعَلُم َأنََّك َرُسوُل اللَِّه َلْو َنْعَلُم َأنََّك َرُس

للَِّه ، اَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَعَلى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلََّم : اللَُّهمَّ ِإنََّك َتْعَلُم َأنِّي َرُسوُل اَقاَتْلَناَك ، َفَق

َخْيٌر ِمْن َعِليٍّ ، اْمُح َيا َعِليُّ ، اْكُتْب : َهَذا َما اْصَطَلَح َعَلْيِه ُمَحمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ، َفَواللَِّه َلَرُسوُل اللَِّه 

ن َوَقْد َمَحا َنْفَسُه ، َقاَل : َفَرَجَع ِمْنُهْم َأْلَفاِن َوَخَرَج َساِئُرُهْم ، َفُقِتُلوا[ وجاء عند عبد الرزاق يف مصنفه أ

عددهم حني خرجوا أربعة وعشرين ألفًا رجع منهم بعد مناظرة ابن عباس عشرون ألفًا وبقي أربعة 

( على شرط مسلم وقال اهليثمي يف اجملمع  رجاهلما أي 2621ه احلاكم )آالف فقتلوا "وقد صحح

( يف الكبري رجال الصحيحني أ.هـ ،وإسناده حسن" ولكنَّ قومًا يف التاريخ من 01118أمحد والطرباني )

الظاملني واملستبدين ألنهم ال يذكرون اهلل إال قلياًل وإذا قاموا إىل الصالة قاموا كساىل ويؤخرون 

ة عن أوقاتها وليس هلم يف القيام نصيب وأما الصوم ففي رمضان وال شئ غريه فهم ينظرون إىل الصال

كل من يفوقهم بأنهم خوارج ألنه حيقر صالته مع صالتهم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع 

قراءتهم فمن ال يصلي إال اخلمس حيقر صالته مع من يصلي اخلمس والسنن الرواتب ومن يصلي 
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نن والرواتب فقط حيقر صالته مع من يصلي الصلوات اخلمس والرواتب وقيام الليل اخلمس والس

وهكذا ومن ال يصوم إال رمضان حيقر صيامه مع من يصوم رمضان وستًا من شوال ومن يصوم رمضان 

وستًا من شوال فقط حيقر صيامه مع من يصوم رمضان وستًا من شوال وأيام البيض من كل شهر 

ر يف قراءة القرآن ، فهل كل من حقر صالته وصيامه وقراءته مع صالة وصيام وهكذا وكذلك األم

وقراءة اآلخرين جيوز وحيل له أن يتهمهم بأنهم خوارج ومن سيبقى من الناس حينئذ ساملًا من تهمة 

اخلوارج فالناس كانوا وما زالوا يتفاوتون يف عبادتهم وصالتهم وصيامهم وقراءتهم وذكرهم وهكذا 

بهذا حصل شرٌّ عظيم وفساد كبري وسيصبح الصحابة والسلف الصاحل من أمة حممد صلي  ولو قلنا

اهلل عليه وسلم عرضة لإلتهام بذلك ألن املتأخرين حيقرون أنفسهم يف كل املناحي حني يقارنوها 

بالصحابة والسلف الصاحل وهذا ال يقوله مسلم يعرف اإلسالم .وألن أمراء آل سعود ومباحثهم رأوا 

سًا يستنون بسنة النيب صلي اهلل عليه وسلم ويهتدون بهديه ويقتدون بأصحابه ما استطاعوا يف أنا

كل شئ ورأوهم يصلون الصلوات اخلمس يف املساجد وحيرصون عليها أشد احلرص ويصلون السنن 

 الراتبة وغريها من صالة التطوع وحقروا صالتهم مع صالة هؤالء فهم ال يصلون إال اخلمس إذا صلوا

ويؤخرونها عن وقتها ولذا جعلوا من أنفسهم مقياسًا إلطالق هذه األحكام واستنتاج هذه النتائج 

وقس على ذلك الصيام وتالوة القرآن ، وهناك طغاٌة يف بعض أمصار وبلدان املسلمني ال يصلون أصاًل 

صلي ويطلقون هذه املسميات على من يصلي اخلمس ألنه حيقر صالته املنعدمة مع صالة من ي

الصلوات اخلمس وهكذا يف بقية األمور ، وملا احنرف من احنرف عن هدي النيب صلي اهلل عليه وسلم 

من األمراء والساسة واملتنفذين وأصبحوا ال يعرفون من اإلسالم إال امسه وال يعرفون معروفًا وال 

بع ومسنت بسنة ينكرون منكرًا إال ما اتبعوا من أهوائهم أطلقوا هذا اللقب والوصف على كل مت

النيب صلي اهلل عليه وسلم وسائٍر على درب أصحابه رضي اهلل عنهم وحصل بذلك شٌر عظيم بسبب 

الطغيان والبهتان وجعلوا من ذلك ذريعة لقتلهم وحبسهم من غري عدل وال إنصاف وال حتقيق 

ن ظلمه حلاجة يف أنفسهم وسيجتمعون عند رب العاملني ويقضي بينهم حبكمه ويقتص للمظلوم مم

 وعند اهلل جتتمع اخلصوم.
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ثالثًا : أن ما ذكره أعالم املسلمني وفقهاءه من أقوال ومعتقدات للخوارج مل يقل بها أحٌد منا ال 

الشيخ اإلمام أسامة بن الدن رمحه اهلل وال الشيخ الظواهري وال الشيخ أبو حممد املقدسي وال الشيخ 

كروه يف أوراق الدعوى وقاعدة اجلهاد بقيادتها العامة ناصر الفهد وال كاتب هذه السطور وال من ذ

وفروعها وأجناد املسلمني حتت راية التوحيد واجلهاد يف أفغانستان وباكستان واليمن والصومال 

والعراق والشام وبالد املغرب اإلسالمي والقوقاز وغريها مل يقل أحٌد منهم بقوٍل واحد من أقوال 

(" : )وقد ُعِرَف من مذهب 02/226قال ابن قدامة رمحه اهلل يف "املغين )اخلوارج فمن أقواهلم اآلتي : 

اخلوارج تكفري كثري من الصحابة ومن بعدهم واستحالل دمائهم وأمواهلم واعتقادهم التقرب 

 بقتلهم إىل ربهم(أ.هـ 

)رمحه اهلل(  وال واهلل ما قال أحد منا بهذا القول يف زمان أو مكان بدءًا بالشيخ اإلمام أسامة بن الدن

وبقية من تتهمونهم من علماء ومشايخ ودعاة وجماهدين يف كل امليادين بل إن أصحاب رسول اهلل 

صلي اهلل عليه وسلم أحب الناس إلينا بعد الرسل واألنبياء صلوات اهلل عليهم وسالمه وكما قال 

 القحطاني رمحه اهلل:

 انيــــــأحيبها ربي إذا  ألقىة  *** ـــحب الصحابه والقرابة سن

 مدح جميع اآلل والنسوانواقل خير قول في صحابة أحمد  *** 

 وكما قال ابن القيم رمحه اهلل يف الكافية الشافية:

 واشهد عليهم أن أصحاب الرسول ***  خيار خلق هللا من إنسان

 منـم *** خير البرية خيرة الرحـــــــــــــحاشا النبيين الكرام فإنه

 ده *** وخيارهم حقا هما العمرانـــــــــــــمن بعوخيارهم خلفاؤه 

 انـق *** بالتقديم ممن بعدهم ببيـــــــــــــــوالسابقون األولون أح

 انـة *** من الحق والفضل للمنــــــــكل بحسب السبق أفضل رتب

 ية :وخريية الصحابة وفضلهم إمجاع بني علماء املسلمني كما قال ابن القيم يف الكافية الشاف
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 تار خير طوائف االنسانــ *** ــإذا أجمع العلماء أن صحابة المخ

 والنـــثنين ما حكيت به قخلف بين *** اذا بالضرورة ليس فيه ال

وكتاب اهلل وسنة رسوله صلي اهلل عليه وسلم قاضية بذلك حاكمٌة به وكما قال الناظم رمحه اهلل 

ان ذي النورين وعلي بن أبي طالب رضي اهلل عنهم بعد ذكره ألبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثم

 قال : 

 بررةـــــــرام ال*** وسائر الصحب الك  رةــــــــفالستة المكملون العش

 ارــــــــــــــــار  *** وتابعوه السادة األخيــوأهل بيت المصطفى األطه

 وانــــــــــــرآن  *** أثنى عليهم خالـق األكــــــــــفكلهم في محكم الق

 ـالـــــــــــــــال  *** وغيرها بأكمل الخصــــــفي الفتح والحديد والقت

 يلــــــــــيل  *** صفاتهم معلومـة التفصـــــنجكـذاك في التوراة واإل

 ار  *** قد سار سير الشمس في األقطارـــــــوذكرهم في سنة المخت

(" : )وإذا أظهر قوم رأي اخلوارج مثل تكفري من 02/212وقال ابن قدامة رمحه اهلل يف "املغين ) -2

ارتكب كبرية ....(أ.هـ. وهذا القول للخوارج وهو تكفري من ارتكب الكبائر مل يقله أحٌد منا ال الشيخ 

اإلمام أسامة بن الدن رمحه اهلل وال بقية من تتهمون وأحتدى أن تثبتوا ذلك وأن تأتوا بنقل واحد من 

أو شريط ....اخل بل منهجنا يف ذلك منهج الكتاب والسنة والصحابة رضي  كتاب أو خطاب أو مؤلف

 اهلل عنهم أمجعني وسلف األمه الصاحل وكما قال القحطاني رمحه اهلل :

 رانـــيرة  *** فاهلل ذو عفو وذو غفــــــــــــلسنا نكفر مسلما بكب

 انــقاد جن*** عمل وقول واعت  الثةـــــــــــــــــإيماننا باهلل بين ث

 ردى  *** وكالهما في القلب يعتلجانـويزيد بالتقوى وينقص بال

 وكما قال ناظم منهج أهل السنة واجلماعة رمحه اهلل :
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اعَ   زالَّتِ ـــــــــــالــــاِت  *** َوَنْقُصُه َيُكوُن بَ ــــــــــــــــــإْيَماُنَنا َيِزيُد ِبالطَّ

ُسلِ ــــِل  *** َهْل أْنَت َكاألْمالِك أْو َكالـــــــــــــــــَوأْهلُُه فيِه َعلَى َتَفاضُ   رُّ

 انِ ــــــاِن  *** لَْم ُيْنَف َعنُه ُمطلَُق اإليمَ ـــــــــَواْلَفاِسُق اْلِملِّيُّ ُذو اْلِعْصيَ 

 اِص ـــــــي  *** إْيَمانُه َما زاَل في اْنِتقَ ـــــــــلَكْن بَقْدِر اْلِفْسِق واْلمَعاصِ 

ُه في الن  والَ نَ   اِريــــــــــــاِر  *** ُمَخلٌَّد، َبْل أْمُرهُ لْلبَ ــــــــــــــــــَ قُوُل إنَّ

 اِفَذْه  *** إْن َشا َعَفا َعْنُه وإْن َشا أَخَذهْ ــــــــــــــَتْحَت َمِشيَئِة اإللِه النَّ 

 انِ ــــَماَت َعلَى اإلْيمَ  اِن   *** ُيْخَرُج إنْ ــــــــــــــــإلى الِجنَ ِبَقْدِر َذْنِبِه، 

َباواْلَعْرُض تَ  َباـــــ*** َوَمْن ُيَناَقِش اْلِحسَ   ْيِسيُر اْلِحَساِب في النَّ  اَب ُعذِّ

 اَ َجَنىـــــــْؤِمَناً  *** إال َمَع اْسِتْحالَلِِه لمـــــــــــوال ُنَكفُِّر ِباْلَمَعاِصي مُ 

شاء أن يدخل النار فهو غري خملد فيها بل مصريه إىل  وهم يوم القيامة حتت مشيئة اهلل تعاىل ومن

اجلنة بعد تطهريه من ذنوبه كما يف حديث عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابه : ]بايعوني على أن ال تشركوا باهلل شيئًا وال تسرقوا وال 

ال تأتوا ببهتان تفرتونه بني أيديكم وأرجلكم وال تعصوا يف معروف فمن تزنوا وال تقتلوا أوالدكم و

وّفى منكم فأجره على اهلل ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب يف الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من 

ذلك شيئًا ثم سرته اهلل فهو إىل اهلل إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه[ فبايعناه على ذلك، "رواه 

(" : )رد اخلوارج 1/61(" وقال ابن القيم رمحه اهلل يف "إعالم املوقعني )0211ومسلم  (08البخاري )

واملعتزلة النصوص الصرحية احملكمة غاية اإلحكام يف ثبوت الشفاعة للعصاة وخروجهم من النار 

وغريه ممن باملتشابه ..اخل(أ.هـ. وال واهلل ما رد أحد منا بدءًا بالشيخ اإلمام أسامة بن الدن رمحه اهلل 

تتهمونهم يف أوراقكم هذه مرورًا بالعلماء واملشايخ وأصحاب الكتب واملؤلفات أبو حممد املقدسي وأبو 

قتادة حممود أبو عمر وناصر الفهد وكاتب هذه السطور وغريهم بل نثبت الشفاعة اليت ذكرها اهلل 

 ورسله وللشهداء والصاحلني يف كتابه وذكرها رسوله صلى اهلل عليه وسلم هلل ولرسوله ألنبياء اهلل
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على ما فصله أهل العلم من السلف الصاحل أهل السنة واجلماعة وكما قال الناظم رمحه اهلل يف 

 سلم الوصول إىل علم األصول يف توحيد اهلل واتباع الرسول صلى اهلل عليه وسلم:

َفاَعُة الُعْظَمى َكمَ  ُه هللاُ ـــــــــــَكَذا لَُه الشَّ مَ ا *** َقْد خصَّ  اــــــــــــــــ ِبَها َتَكرُّ

 َرىــــــــــــا َيَرى *** ُكلُّ قُُبوريٍّ َعلَى هللِا اْفتَ ـــــــــــِمْن َبْعد إذِن هللِا ال َكمَ 

ْحَمِن ف الً إلى الرَّ  ْوِقفِ ــــــي *** َفْصِل الَقَضاِء َبْيَن أْهِل اْلمَ ــــــــــــَيْشَفُع أوَّ

 الــــــــاُس إلى *** ُكلِّ أُولِي الَعْزِم الُهَداِة الفُضَ ــــــــْطلُبَها النَّ ِمن َبْعِد أْن يِ 

ِعيِم ألُوليِ اْلفَ ـــــــــــــــوَثاِنياً َيْشَفُع في اْسِتْفتَ   الحِ ــــــــــــــــاِح *** َداِر النَّ

َفاَعت َتا بِ ــــــــــــــــــهَذا َوَهاَتاِن الشَّ  َرانِ ــــــــــــــــــِه ِبال ُنكاِن *** َقْد ُخصَّ

 المِ ـــــــَواِم *** َماُتوا َعلَى ديِن الُهَدى اإلسْ ـــــــــــــــــــوَثالِثاً َيْشَفُع في أقْ 

اَر ِبَذا اإلجْ ــــــــــــــــــــوأْوَبَقْتُهْم َكْثَرةُ اآلثَ   َرامِ ـــــــــــــــاِم *** َفأُْدِخلُوا النَّ

 انِ ــــاِن *** ِبَفضِل َربِّ الَعْرِش ِذي اإلْحسَ ــــــــوا ِمْنَها إلى اْلِجنَ أْن َيْخُرجُ 

 الٍح َوَوليــــــــــــِل *** َوُكلُّ َعْبٍد ِذي صَ ـــــــــــــــــَوَبْعَدهُ َيْشَفُع ُكلُّ ُمْرسَ 

 انِ ــــــــــَعلَى اإليمَ َراِن *** َجِميَع َمْن َماَت ــــــــــــــــَوُيْخِرُج هللاُ ِمَن النِّيْ 

 اــــــــــــــــــوَنا *** َفْحَماً َفَيْحَيْوَن َوَيْنِبُتونَ ــــــــــــــفي َنْهِر اْلَحَياِة ُيْطَرحُ 

َما َيْنُبُت في َهْيَئاتِ  ْيِل في َحاَفاتِ ــــــــــــــــــَكأنَّ  هِ ــــــــــِه *** َحبُّ َحِميِل السِّ

 محه اهلل يف نونينته :وكما قال القحطاني ر

 انِ ــــــــــــــــــــَوُدخوُل َبعِض الُمسلميَن َجَهنَّم *** ِبَكباِئِر اآلثاِم َوالُطغي

ِة َعْقِدهِ  لوا ِمْن َخْوِفِهم ِبأَمــَوهللَاُ َيْرَحُمُهم ِبِصحَّ  انِ ـــــــــــــــم *** َوُيَبدَّ

 وانِ ـــــُطهوُرُهْم في شاطيِء الَحيَ ٌد *** وَ ــَوَشفيُعُهم ِعْنَد الُخروِج ُمَحمَّ 

 انِ ــــــــــــوا *** َجن اِت َعدٍن َوهي َخيُر ِجنــَحت ى إِذا َطَهرو ُهنالَِك أُْدِخل



 

 404من  97صفحة 
 

اُهْم ِبه  وانِ ـــــــــــا *** ِمن َغيِر َتْعذيٍب َوَغيِر هَ ــــــــــَفاهلَلُ َيْجَمُعنا َوإِي 

 الشافية : وقال ابن القيم رمحه اهلل يف الكافية

 انِ ــــــــــــَوَرى *** َقـْوٌل َوِفْعٌل ُثـمَّ َعْقـُد َجَنـــَواْشَهْد َعلَْيِهـْم أَنِّ إِيَمـاَن اْلـ

اَعـاِت َقْطًعـا َهَكـ دِّ ُيْمِسي َوْهـَو ُذو ُنْقَصـــــــــَوَيِزيُد ِبالطَّ  انِ ــــَذا *** بالضِّ

ِل القُ ــــــــــــَوهللِا َمـا إِيـَمـاُن َعـاِصيـَنـ  ـْرآنِ ــــــــا *** َكإْيَمـاِن األَِميِن ُمَنـزِّ

ُسوِل ُمَعلِِّم اإِليـمــــــــــــــَكـالَّ َوال إِْيـَمـاُن ُمـْؤِمِنـَنـ  ـانِ ـــــــا *** َكإْيَماِن الرَّ

 آن يمٍ ــــــــــــــــأهل الكبائر في حم ***دوا ـــــــاشهد عليهم أنهم لم يخلو

 انــــــــــــــــــوبدونها لمساكن بجن ***ة ــــــــــل يخرجون بإذنه بشفاعب

 رانـــــــــــيوم المعاد كما يرى القم ***م يرى ـــــــواشهد عليهم أن ربه

(" : )كفعل إخوانهم من اخلوارج حني ردوا 1/22يقول ابن القيم رمحه اهلل يف "إعالم املوقعني )

مة يف مواالة املؤمنني وحمبتهم وإن ارتكبوا بعض الذنوب اليت تقع مكفرة النصوص الصحيحة احملك

بالتوبة النصوح ، واإلستغفار ، واحلسنات املاحية ، واملصائب املكفرة ، ودعاء املسلمني هلم يف حياتهم 

وبعد موتهم ، وباإلمتحان يف الربزخ ويف موقف القيامة ، وبشفاعة من يأذن اهلل له يف الشفاعة ، 

بصدق التوحيد ، وبرمحة أرحم الرامحني ؛ فهذه عشرة أسباب متحق أثر الذنوب ، فإن عجزت هذه و

األسباب عنها فال بد من دخول النار ، ثم خيرجون منها ؛ فرتكوا ذلك كله باملتشابه من نصوص 

يكونوا الوعيد ، وردوا احملكم من أفعاهلم وإميانهم وطاعتهم باملتشابه من أفعاهلم اليت حيتمل أن 

قصدوا بها طاعة اهلل فاجتهدوا فأداهم اجتهادهم إىل ذلك فحصلوا فيه على األجر املفرد ، وكان 

حظ أعدائهم منه تكفريهم واستحالل دمائهم وأمواهلم ، وإن مل يكونوا قصدوا ذلك كان غايتهم أن 

شرتكوا هم والرافضة يكونوا قد أذنبوا ، وهلم من احلسنات والتوبة وغريها ما يرفع موجب الذنب ، فا

يف رد احملكم من النصوص وأفعال املؤمنني باملتشابه منها ؛ فكفروهم وخرجوا عليهم بالسيف يقتلون 
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أهل اإلميان ويدعون أهل األوثان ، ففساد الدنيا والدين من تقديم املتشابه على احملكم ، وتقديم 

 .الرأي على الشرع واهلوى على اهلدى ، وباهلل التوفيق( أ.هـ

وترك  –إىل أن قال  –( : )وإذا أظهر قوم رأي اخلوارج 02/212قال ابن قدامة رمحه اهلل يف املغين ) -1

 اجلماعة(أ.هـ. 

وال واهلل ما قال أحد منا برتك اجلماعة بدءًا بالشيخ اإلمام أسامة بن الدن والشيخ أمين الظواهري 

ماء واملسلمني اجملاهدين يف كل الثغور بل وغريهم ممن تتهمونهم يف أوراقكم هذه من املشايخ والعل

حنن ندعو إىل اجلماعة ولكن تفسري اجلماعة عند أهل العلم ما قاله ابن مسعود رضي اهلل عنه 

)اجلماعة ما وافق احلق وإن كنت وحدك ( رواه ابن عساكر يف تاريخ دمشق بإسناد صحيح،وقال 

م : هم أهل الفقه والعلم واحلديث سئل ابن الرتمذي رمحه اهلل : )وتفسري اجلماعة عند أهل العل

املبارك: من اجلماعة فقال : أبو بكر وعمر قيل له : قد مات أبو بكر وعمر قال : فالن وفالن قيل له : 

قدم مات فالن وفالن فقال : أبو محزة السكري مجاعة قال الرتمذي : وأبو محزة هو حممد بن ميمون 

سرية الشيخ اإلمام أسامة بن الدن رمحه اهلل جيد أنه من أحرص وكان شيخًا صاحلًا(أ.هـ ،ومن قرأ 

الناس على اجلماعة وتوحيد الصفوف ومجع الكلمة ومجع اجلماعات العاملة لإلسالم حتت مسمى 

واحد وراية واحدة وقد ذكروا يف أوراق الدعوى هذه جانبًا من ذلك جلمع اجلماعات اجملاهدة يف 

( حني كثرت املسميات 0121ق بعد احتالل الصليبيني له عام )أفغانستان وكذلك جرى يف العرا

والرايات حصل بعد ذلك اإلجتماع من أهل احلق واإلميان حتت مسمًى واحد ورايٍة واحدة وجملس 

واحد للشورى وإمارة واحدة وهم كذلك يف كل مكان هذا شأنهم يدعون إىل احلق ويرمحون اخللق 

استطاعوا إىل ذلك سبياًل خبالف اجلماعات املنحرفة وجيمعون الكلمة ويرصون الصفوف ما 

والبدعية والتابعة للدويالت والعوائل فهي تدعوا إىل الفرقة والتعصب والتفرق .. اخل كما هو 

(" ) 112-4/116معروف ومشاهد لكل ذي لب وبصرية يقول ابن القيم رمحه اهلل يف "إعالم املوقعني )

الفًا كثريًا[ وهذا ذم املختلفني وحتذير من سلوك سبلهم ، ]فإنه من يعش منكم بعدي فسريى اخت

وإمنا كثر االختالف وتفاقم أمره بسبب التقليد وأهله الذين فرقوا الدين وصريوا أهله شيعًا كل 
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فرقة تنصر متبوعها وتدعو إليه وتذم من خالفها وال يرون العمل بقوهلم حتى كأنهم ملة أخرى 

د عليهم ويقولون : كتبهم وكتبنا وأئمتهم وأئمتنا ومذهبهم سواهم يدأبون ويكدحون يف الر

ومذهبنا ، هذا والنيب واحد والقرآن واحد والدين واحد والرب واحد فالواجب على اجلميع أن ينقادوا 

إىل كلمة سواء بينهم كلهم وأن ال يطيعوا إال الرسول وال جيعلوا معه من تكون أقواله كنصوصه 

ربابًا . فلو اتفقت كلمتهم على ذلك وانقاد كل واحد منهم ملن دعاه إىل وال يتخذ بعضهم بعضًا أ

اهلل ورسوله وحتاكموا كلهم إىل السنة وآثار الصحابة لقلَّ االختالف وإن مل يعدم من األرض ، 

وهلذا جند أقل الناس اختالفًا أهل السنة واحلديث فليس على وجه األرض طائفة أكثر اتفاقًا وأقل 

هم ملا بنوا على هذا األصل . وكلما كانت الفرقة عن احلديث أبعد كان االختالف يف اختالفًا من

أنفسهم أشد وأكثر فإن رد احلق مرج عليه أمره واختلط عليه والتبس عليه وجه الصواب فلم يدر 

 (أ.هـ.  {8}ق: [   ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ] أين يذهب كما قال تعاىل :

الشيخ اإلمام أسامة بن الدن رمحه اهلل وأقتبس : ) شكل مع عدٍد من  وقد قالوا يف أوراق الدعوى بأن

األقطاب اليت تتفق معه يف نفس املبدأ جبهًة موّحدة تسمى "اجلبهة اإلسالمية العاملية حملاربة اليهود 

وبتاريخ  -إىل أن قالوا  -والصليبيني" وتكونت هذه اجلبهة من عدٍد من التنظيمات ... 

. أسامة بن الدن مؤمترًا صحفيًا مبدينة خوست األفغانية دعا فيه مجيع ( عقد .0/2/0101)

احلركات اإلسالمية املذكورة إىل االنضمام للجبهة العاملية اإلسالمية حملاربة أمريكا وإسرائيل ...( أ 

 .هـ االقتباس . 

افقة آل سعود ولكن اجلماعة عند املباحث ختتلف عن تفسري أهل العلم املذكور آنفًا فهم يرونها مو

عمومًا ووزير الداخلية خصوصًا فالعزل واإلبقاء مرجعه إىل رأيه ورأيهم والكفر واإلسالم مبنية على 

 خالفهم ووفاقهم وكما قال يف الكافية الشافية : 

 انــــــــرء عندكم بال كتمعه إلى *** اآلــوالعزل واإلبقاء مرج

 ول ومحكم القرآنقول الرس *** عه إلىــــــلكن لدينا ذاك مرج
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 انــــــووفاقه ال غير بالبره *** هــوالكفر واإلسالم عين خالف

 انـــــووفاقهم فحقيقة اإليم *** والكفر عندكم خالف شيوخكم

 -إىل أن قال -(" : )وإذا أظهر قوم رأي اخلوارج .. 02/212قال ابن قدامة رمحه اهلل يف "املغين ) -5

 هلم( انتهى كالمه . واستحالل دماء املسلمني وأموا

وال واهلل ما قال أحد منا بدءا بالشيخ اإلمام أسامة بن الدن رمحه اهلل مرورًا بالشيخ أمين الظواهري 

واملشايخ املقدسي والفهد وحممود أبو عمر وكاتب هذه السطور وقيادات اجملاهدين يف كل الثغور 

بيان أو شريط مسموع أو مرئي بأنَّا  واجلبهات بذلك وأحتدى أن تأتوا بقول يف كتاب أو خطاب أو

نستحل دماء املسلمني وأمواهلم وهذا بهتان عظيم وافرتاء كبري والواقع يكذبه ويدفعه فهذا الشيخ  

اإلمام أسامة بن الدن رمحه اهلل يف مطلع هذا القرن اخلامس عشر حني احتل الروس أفغانستان كان 

ات اإلغاثية للمسلمني هناك ويعود فلما دخل إىل يسافر إىل باكستان إليصال األموال واملساعد

أفغانستان ورأى الواقع بنفسه وحال الناس هناك قرر نصرة املسلمني واجلهاد يف سبيل اهلل ودعمهم 

مبا استطاع حتى قيل إنه مجع أكثر من ألف مليون للجهاد ضد الروس ولنصرة املسلمني هناك 

مشايخ آل سعود آنذاك وكان بعض اخلطباء ميجد  وكان هذا واضحًا للخاص والعام ويذكره حتى

الشيخ أسامة بن الدن واألشرطة والوثائق على ذلك كثرية واستمر إىل خروج احملتل الروسي 

وسقوط االحتاد السوفييت وهو يدافع عن املسلمني وأمواهلم وأعراضهم ويدعمهم بالنفس والنفيس 

خطاباته وبياناته وكتاباته وجلساته كلها واملال ويدعو الرجال لنصرتهم وحيرضهم على ذلك و

شاهدة على رجل يهتم باإلسالم واملسلمني ويذوب كمدًا على واقعهم احلزين ويضمد جراحهم يف 

كل مكان يصابون فيه وبقية املسلمني من قيادات وشباٍب كانوا وما زالوا يهبون وينفرون لنصرة 

وأمواهلم وما الشيشان والبوسنة واهلرسك  املسلمني والدفاع عنهم وحقن دمائهم وحفظ أعراضهم

وكوسوفا والصومال وجزر امللوك إال أمثلة على ذلك مع أن بعض الناس يف هذه البلدان ال يعرفون 

من اإلسالم إال امسه أو الشهادة فقط ومع ذلك هبوا لنصرتهم ودعوتهم وتعليمهم وإغاثتهم ثم ملا 

تان والعراق هبوا كذلك وتركوا أهاليهم وأمواهلم جاء االحتالل الصلييب األمريكي على أفغانس
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وبالدهم وكل شيء وذهبوا لنصرة املسلمني والدفاع عنهم وعن أعراضهم وأمواهلم واستشهدوا 

وأصيبوا وأسروا وواجهوا من البالء الشيء العظيم حمتسبني ذلك عند اهلل يرجون ثوابه يبكون إذا 

ينتهك عرضها أو خييفها العدو ويعدونها كأمهم وأختهم رأوا أو مسعوا عن أٍم أو أمرأٍة تبكي أو 

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] وقريبتهم يغارون عليها ويفدونها بالغالي والنفيس ويتذكرون قول اهلل عز وجل

 ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

وغريها من اآليات واألحاديث اليت حتث على نصرة   {18}النساء: [   ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ

 وإغاثتهم حيبون للناس ما حيبون ألنفسهم مع بعد الديار واختالف اللغات سهروا الليالي املسلمني

وقاسوا الربد واحلر وشدة املعارك وهول احلرب مل يثبت عليهم أنهم انتهكوا أعراض املسلمات يف بلٍد 

وهم أو من البلدان أو قهروهن أو أخافوهن ومل يثبت عليهم أنهم قتلوا األطفال أو قطعوهم وعذب

أخافوهم ومل يثبت عليهم أنهم أخذوا أموال املسلمني أو استحلوها وسرقوها ومل يثبت عليهم أنهم 

استهدفوا املسلمني بالقتل والتشريد وقد سافر املئات من شباب جزيرة العرب لنصرة املسلمني يف كل 

الصليبيني األمريكيني  مكان وسافر املئات حني رأوا ما جرى يف سجن ) أبي غريب ( على املسلمني من

يف العراق وسافر املئات لنصرة املسلمني يف العراق حني مسعوا صوت امرأة تصيح من سجون األمريكان 

والشواهد على ما أقوله ال حتصر،وقد عشت بني أهلي ويف قرييت اجلوفاء وقبيليت زهران ومدينيت 

ملدينة وبريدة وعنيزة وأبها ومخيس وعشت يف مدٍن عدة يف جزيرة العرب ) املندق والباحة ومكة وا

مشيط والرياض وبقيق والدمام وغريها ( وصليت مع الناس وصليت بهم وخطبتهم وتواصلت معهم 

وعرفوني وعرفتهم .. اخل وأحتدى أن يثبت عليَّ أحد أني قلت يومًا باستحالل دماء املسلمني أو 

هدة على حيب للمسلمني ونصحي هلم أمواهلم أو وقعت يف شيء يدل على ذلك وكتيب حبمد اهلل شا

وغريتي عليهم ومساندتي هلم وقد تركت زوجيت وأوالدي ومالي وأهلي وكل شيء خلفي وهاجرت 

نصرًة للمسلمني يف أفغانستان حني غزاها الكفار واحتلوها ورأيت املئات من شباب املسلمني من كل 

املسلمني )عن بالدهم وأعراضهم وأمواهلم بالد املسلمني جاءوا لنفس الغرض وهو الدفاع عن اإلسالم و
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ودمائهم .. اخل ( وما رأيت أو مسعت أحدًا يستحل دماء املسلمني أو أمواهلم وجمالسهم وأحاديثهم 

وأناشيدهم وأشعارهم كلها حول نصرة اإلسالم واملسلمني والدفاع عنهم إخل . فكيف يكذب هذا 

كل الوجوه واليت ال يصدقها إال من أعمى اهلل بصره  املدعي ويفرتي هذه الفرية العظيمة املردوده من

 وبصريته وسيأتي مزيد بيان حول هذه الفرية بشكل مفصل بعد قليل. 

أن اخلوارج إمنا أخذت أقواهلم ومعتقداتهم من خالل بعض احلوارات واملناظرات وال يعرفون  -6

عنهم من صنف يف الفرق وامللل بالتأليف والتصنيف كما ذكر ذلك غري واحٍد من أهل العلم ونقلها 

والنحل بينما من تتهمونهم وتلصقون بهم هذه الفرية مؤلفاتهم بالعشرات وكتاباتهم ورسائلهم 

آل سعود  مشايخوخطاباتهم وأشرطتهم مشهورة معروفة بل إن بعضهم تفوق مؤلفاته لوحده مؤلفات 

كما ذكرت سابقًا ال باإلرهاب  فعالم ال تردون عليهم مبؤلفات مثلها أو تفوق بشكل علمي وشرعي

والسجون .. اخل فهذه حيلة العاجز واملفلس وهذا الشيخ العامل أبو حممد املقدسي له كتاب بعنوان 

) الرسالة الثالثينية يف التحذير من الغلو يف التكفري ( يف أكثر من مخسمائة صفحة وهو من خري 

 جيوز التحذير منه كما فعل البعض ومساه الكتب اليت صنفت يف هذا الباب والتكفري حكم شرعي ال

بالفتنة فاألمساء واألحكام الشرعية ليست بفتنة وإمنا الفتنة الغلو واإلفراط أو اجلفاء والتفريط 

وأما احلق فهو الوسط املمدوح بني هذا وذلك وغالب رسائل شيوخ آل سعود يف عدٍد من املسائل قد مت 

ة من عدد من أهل العلم الذين تتهمونهم فهم يطرحون ما الرد عليها يف مؤلفات ومصنفات خمتلف

عندهم يف مؤلفات كبرية وصغرية ويردون على املخالفني يف مؤلفات كبرية وصغرية أيضًا بينما 

شيوخ آل سعود يطرحون ما عندهم يف قضايا كربى يف كلمات وسطر وسطرين وبيانات خمتصرة 

لتضليل واالتهام بتهمة اخلوارج وغريها وكما قال وأما الردود على خمالفيهم فصكوك التبديع وا

 القحطاني رمحه اهلل يف نونيته :

 

 كم  *** فصرفت منهم كل من ناوانيــــولقد برزت إلى كبار شيوخ

 انــــــــبال بره ا  *** فوجدتها قوالً ــرض حجاجهم ونثرتهوقلبت أ
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 انيــــــم نجي  *** وهللا من شبهاتهـــــــــــــوهللا أيدني وثبت حجت

 انيـــــيلقح فطنتي وجن *** حمداً   اً ـــــــــــوالحمد هلل المهيمن دائم

 جانـأفتستر الشمس المضيئة بالسها  *** أم هل يقاس البحر بالخل

 انــــــن وال أرسنَ بال عَ  دتكم  *** حمراً ـــــــعمري لقد فتشتكم فوج

 رانـــــبال جب اً كم  *** وكسرتكم كسرـــأحضرتكم وحشرتكم وقصدت

(" يف سياق مقارنته بني الرافضة واخلوارج 4/116قال ابن تيمية رمحه اهلل يف "الفتاوى الكربى ) -2

 وأن الروافض شر من اخلوارج : )فإن اخلوارج غايتهم تكفري عثمان وعلي وشيعتهما ( 

ن الظواهري مرورًا ببقية ممن وال واهلل ما قال أحد منا بدءًا بالشيخ اإلمام أسامة بن الدن والشيخ أمي

تتهمونهم بهذه الفرية بهذا القول ال يف كتاب وال خطاب وال يف موضع ومكان وزمان وأحتدى أن تأتوا 

بشيء يثبت أن أحدًا منا قال بشيء من هذا وتقدم الكالم على موقفنا من أصحاب النيب صلى اهلل 

أهل العلم وأزيد هنا قول القحطاني يف نونيته عليه وسلم يف بداية أقوال اخلوارج املنقولة يف كتب 

 رمحه اهلل:

 انـــــبسيوفهم يوم التقى الجمع*** دع ما جرى بين الصحابة في الوغى 

 انـــوكالهما في الحشر مرحوم*** م ــــــــــــــــــفقتيلهم منهم وقاتلهم له

 انـــألضغتحوي صدورهم من ا*** ا ــــــــــــــوهللا يوم الحشر ينزع كل م

 عثمان فاجتمعوا على العصيان*** ى ــــــــــــوالويل للركب الذين سعوا إل

 رانــــــقد باء من مواله بالخس*** ه ــــــــــــــــــويل لمن قتل الحسين فإن

 وما قاله الناظم رمحه اهلل يف سلم الوصول إىل علم األصول يف توحيد اهلل وإتباع الرسول :

 بينهم من فعل ما قد قدرا *** ب عما جرىثم السكوت واج

 ابــوخطؤهم يغفره الوه*** اب ــــــــــــــــفكلهم مجتهد مث
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أن اخلوارج ال يشرتطون يف اإلمامة الكربى أي اخلالفة )القرشية( وتسّمى بعضهم يف القرن  -8

حاديث اإلمارة األول باخلالفة ووافقهم يف ذلك املعتزلة كما نقله عنهم أهل العلم يف شرحهم أل

وفيمن تكون بينما حنن حبمد اهلل نقول مبا قاله أعالم اإلسالم وأئمته من مجاهري السلف من 

الصحابة والتابعني حتى إنه حكى البعض اإلمجاع يف ذلك باشرتاط القرشية يف اإلمامة الكربى 

ونقول يف ذلك  واخلالفة ونسعى إلحياء اخلالفة الراشدة ونتحسر على خيار وصفوة وصاحلي قريش

مبا يف أحاديث النيب صلى اهلل عليه وسلم ومنها حديث معاوية رضي اهلل عنه قال : مسعت رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم يقول : ]إن هذا األمر يف قريش ال يعاديهم أحد إال كبه اهلل يف النار على وجهه 

يان حول هذا احلديث يف الرد على (" وسيأتي مزيد ب2041-4111ما أقاموا الدين[ "رواه البخاري )

بعض التهم املتعلقة باخلروج على الوالة ومنها حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما قال قال رسول اهلل 

(ورواه 2011صلى اهلل عليه وسلم : ]ال يزال هذا األمر يف قريش ما بقي منهم اثنان[ "رواه البخاري )

قريش ما بقي من الناس اثنان[ ومنها حديث أبي هريرة  (" ولفظه : ]ال يزال هذا األمر يف0821مسلم )

رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ]الناس تبع لقريش يف هذا الشأن مسلمهم 

(" وعنه رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل 0808ملسلمهم وكافرهم لكافرهم[ "رواه مسلم )

قريش يف هذا الشأن مسلمهم تبع ملسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم[ "رواه عليه وسلم : ]الناس تبع ل

(" ومنها حديث جابر بن عبد اهلل رضي اهلل عنهما يقول : قال النيب 0808( ومسلم )4111البخاري )

(" ومنها حديث عمرو بن 0801صلى اهلل عليه وسلم : ]الناس تبع لقريش يف اخلري والشر[ "رواه مسلم )

هلل عنه ملا قال رجل من بكر بن وائل : لئن مل تنته قريش ليضعّن هذا األمر يف مجهوٍر العاص رضي ا

من مجاهري العراب سواهم فقال عمرو بن العاص : كذبت مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

( 2222( والرتمذي )02818يقول: ]قريش والة الناس يف اخلري والشر إىل يوم القيامة[ "رواه أمحد )

ال: حسن غريب صحيح ، وإسناده صحيح" وقد ذكر مسلم أحاديثه تلك يف كتاب اإلمارة ) باب : وق

( وذكر الرتمذي  –على حسب تبويب النووي رمحه اهلل  –الناس تبع لقريش واخلالفة يف قريش 

 حديثه هذا يف ) باب ما جاء أن اخللفاء من قريش إىل أن تقوم الساعة ( وقال النووي رمحه اهلل يف
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شرحه لصحيح مسلم: )هذه األحاديث وأشباهها دليٌل ظاهٌر أن اخلالفة خمتّصة بقريش ال جيوز 

عقدها ألحٍد من غريهم وعلى هذا انعقد اإلمجاع يف زمن الصحابة وكذلك بعدهم ومن خالف فيه 

من أهل البدع فهو حمجوج بإمجاع الصحابة والتابعني فمن بعدهم باألحاديث الصحيحة، وقال 

ي عياض رمحه اهلل : اشرتاط كونه قرشيا هو مذهب العلماء كافة ، قال : وقد احتج به أبو القاض

على األنصار يوم السقيفة ، فلم ينكره أحد ، قال القاضي : وقد  -رضي اهلل عنهم  -بكر وعمر 

،  عدها العلماء يف مسائل اإلمجاع ، ومل ينقل عن أحد من السلف فيها قول وال فعل خيالف ما ذكرنا

وكذلك من بعدهم يف مجيع األعصار ، قال: وال اعتداد بقول النّظام ومن وافقه من اخلوارج وأهل 

البدع أنه جيوز كونه من غري قريش ، وال بسخافة ضرار بن عمرو يف قوله : إن غري القرشي من النبط 

القول وزخرفه وغريهم يقدم على القرشي هلوان خلعه إن عرض منه أمر ، وهذا الذي قاله من باطل 

مع ما هو عليه من خمالفة إمجاع املسلمني وأما قوله صلى اهلل عليه وسلم ]الناس تبع لقريش من 

:   –يعين رواية  –اخلري والشر[ فمعناه يف اإلسالم واجلاهلية ، كما هو مصرح به يف الرواية األوىل 

يف اجلاهلية رؤساء العرب ، ]الناس تبع لقريش مسلمهم ملسلمهم وكافرهم لكافرهم[ ألنهم كانوا 

وأصحاب حرم اهلل ، وأهل حج بيت اهلل ، وكانت العرب تنتظر إسالمهم ، فلما أسلموا وفتحت مكة ، 

تبعهم الناس ، وجاءت وفود العرب من كل جهة ، ودخل الناس يف دين اهلل أفواجا " ، وكذلك يف 

ل اهلل صلى اهلل عليه وسلم : أن هذا اإلسالم هم أصحاب اخلالفة ، والناس تبع هلم، ولقد بني رسو

احلكم مستمر إىل آخر الدنيا ، ما بقي من الناس اثنان ، وقد ظهر ما قاله صلى اهلل عليه وسلم ، فمن 

زمنه صلى اهلل عليه وسلم ، إىل اآلن ) أي إىل وقت النووي رمحه اهلل وأما بعده فسيأتي بيان ذلك 

امحة هلم فيها ، وتبقى كذلك ما بقي اثنان ، كما قاله اخلالفة يف قريش من غري مز -الحقًا ( 

صلى اهلل عليه وسلم ومن تغلب على امللك بطريق الشوكة ال ينكر أن اخلالفة يف قريش وإمنا يدعي 

( من البخاري يف 2011أن ذلك بطريق النيابة عنهم (أ.هـ. قال ابن حجر رمحه اهلل عند احلديث رقم )

وارج يف زمن بين أمية تسموا باخلالفة واحدا بعد واحد ومل يكونوا من الفتح : )وأورد عليه أن اخل

قريش وكذلك ادعى اخلالفة بنو عبيد وخطب هلم مبصر والشام واحلجاز ولبعضهم بالعراق أيضا 
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وأزيلت اخلالفة ببغداد قدر سنة وكانت مدة بين عبيد مبصر سوى ما تقدم هلم باملغرب تزيد على 

فة عبد املؤمن صاحب ابن تومرت وليس بقرشي وكذلك كل من جاء بعده مائيت سنة وادعى اخلال

باملغرب إىل اليوم واجلواب عنه أما عن بين عبيد فإنهم كانوا يقولون إنهم من ذرية احلسني بن علي 

ومل يبايعوه اال على هذا الوصف والذين أثبتوا نسبتهم ليسوا بدون من نفاه وأما سائر من ذكر ومن 

من املتغلبني وحكمهم حكم البغاة فال عربة بهم(أ.هـ. وجياب عن قول ابن حجر ) إن  مل يذكر فهم

(" : 4/114الذين اثبتوا نسبتهم ليسوا بدون من نفاه ( بقول ابن تيميه رمحه اهلل يف "الفتاوى الكربى )

ا مشهور )قد ُعلم أن مجهور األمة تطعن يف نسبهم ، ويذكرون أنهم من أوالد اجملوس أو اليهود ، هذ

من شهادة علماء الطوائف من احلنفية ، واملالكية ، والشافعية ، واحلنابلة ، وأهل احلديث ، وأهل 

الكالم ، وعلماء النسب ، والعامة ، وغريهم ، وهذا أمر قد ذكره عامة املصنفني ألخبار الناس وأيامهم 

حنوه ؛ فإنه ذكر ما كتبه ، حتى بعض من قد يتوقف يف أمرهم كابن األثري املوصلي يف تارخيه و

علماء املسلمني خبطوطهم يف القدح يف نسبهم ، وأما مجهور املصنفني من املتقدمني واملتأخرين حتى 

القاضي ابن خلكان يف تارخيه : فإنهم ذكروا بطالن نسبهم ، وكذلك ابن اجلوزي ، وأبو شامة ، 

رارهم ، وهتك أستارهم ، كما وغريهما من أهل العلم بذلك ، حتى صنَّف العلماء يف كشف أس

صنف القاضي أبو بكر الباقالني كتابه املشهور يف كشف أسرارهم وهتك أستارهم ، وذكر أنهم من 

(" : )أما القدح يف نسبهم 111-4/114ذرية اجملوس(أ.هـ. وقال أيضًا رمحه اهلل يف "الفتاوى الكربى )

قد توىل اخلالفة غريهم طوائف وكان يف فهو مأثور عن مجاهري علماء األمة من علماء الطوائف و

بعضهم من البدعة والعلم ما فيه فلم يقدح الناس يف نسب أحد من أولئك كما قدحوا يف نسب 

هؤالء وال نسبوهم إىل الزندقة والنفاق كما نسبوا هؤالء وقد قام من ولد علي طوائف من ولد 

هيم بن عبد اهلل بن حسن وأمثاهلما احلسن وولد احلسني كمحمد بن عبد اهلل بن حسن وأخيه إبرا

ومل يطعن أحد ال من أعدائهم وال من غري أعدائهم ال يف نسبهم وال يف إسالمهم وكذلك الداعي 

القائم بطربستان وغريه من العلويني وكذلك بنو محود الذين تغلبوا باألندلس مدة وأمثال هؤالء 

من الطالبيني على اخلالفة ال سيما يف  مل يقدح أحد يف نسبهم وال يف إسالمهم وقد قتل مجاعة
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الدولة العباسية وحبس طائفة كموسى بن جعفر وغريه ومل يقدح أعداؤهم يف نسبهم وال دينهم 

وسبب ذلك أن األنساب املشهورة أمرها ظاهر متدارك مثل الشمس ال يقدر العدو أن يطفئه وكذلك 

وصاحب النسب والدين لو أراد عدوه أن يبطل إسالم الرجل وصحة إميانه باهلل والرسول أمر ال خيفى 

نسبه ودينه وله هذه الشهرة مل ميكنه ذلك فإن هذا مما تتوفر اهلمم والدواعي على نقله وال جيوز أن 

تتفق على ذلك أقوال العلماء وهؤالء بنو عبيد القداح ما زال علماء األمة املأمونون علمًا ودينًا 

 يقدحون يف نسبهم ودينهم (أ.هـ.

( : )وإذا كان كذلك فمن شهد هلم بصحة 111-4/111قال أيضًا رمحه اهلل يف نفس املصدر )و

نسب أو إميان فأقل ما يف شهادته أنه شاهد بال علم قاٍف ما ليس له به علم وذلك حرام باتفاق األمة 

على  بل ما ظهر عنهم من الزندقة والنفاق ومعاداة ما جاء به الرسول صلى اهلل عليه وسلم: دليل

بطالن نسبهم الفاطمي فإن من يكون من أقارب النيب صلى اهلل عليه وسلم القائمني باخلالفة يف أمته 

ال تكون معاداته لدينه كمعاداة هؤالء(انتهى كالمه رمحه اهلل وإمنا استطردت يف ذكره لبيان 

 انتفاء النسب القرشي عن بين عبيد. 

ث ]ال يزال هذا األمر يف قريش[ :  )وقال القرطيب : هذا وقال ابن حجر رمحه اهلل يف الفتح عند حدي

احلديث خرب عن املشروعية أي ال تنعقد اإلمامة الكربى إال لقرشي مهما وجد منهم أحد وكأنه 

جنح إىل أنه خرب مبعنى األمر(أ.هـ. وقال ابن حزم رمحه اهلل يف احمللى: )هذه اللفظة لفظة اخلرب،فإن 

ن يكون األمر يف غريهم أبدا ، وإن كان معناه معنى اخلرب كلفظه ، فال كان معناه األمر فحرام أ

شك يف أن من مل يكن من قريش فال أمر له وإن ادعاه ، فعلى كل حال فهذا خرب يوجب منع األمر 

 عمن سواهم (أ.هـ.

( : )قيل هو خرب مبعنى 4111وقال ابن حجر رمحه اهلل يف الفتح عند حديث ]الناس تبع لقريش[ )

ألمر ويدل عليه قوله يف رواية أخرى ]قدموا قريشا وال تقدموها[ أخرجه عبد الرزاق بإسناد صحيح ا

لكنه مرسل وله شواهد وقيل هو خرب على ظاهره واملراد بالناس بعض الناس وهم سائر العرب من غري 
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ظم وقوله ]كافرهم تبع لكافرهم[ وقع مصداق ذلك ألن العرب كانت تع -إىل أن قال  -قريش 

قريشا يف اجلاهلية بسكناها احلرم فلما بعث النيب صلى اهلل عليه وسلم ودعا إىل اهلل توقف غالب 

العرب عن اتباعه وقالوا ننظر ما يصنع قومه فلما فتح النيب صلى اهلل عليه وسلم مكة وأسلمت 

ق أن كافرهم قريش تبعتهم العرب ودخلوا يف دين اهلل أفواجًا واستمرت خالفة النبوة يف قريش فصد

كان تبعًا لكافرهم وصار مسلمهم تبعا ملسلمهم(أ.هـ. وقال ابن حجر أيضًا رمحه اهلل عند حديث 

(: )وإىل هذا ذهب مجهور أهل العلم أن شرط اإلمام أن يكون قرشيًا ، وقيد ذلك طوائف ببعض 2011)

ختالفا شديدا يف تعيني قريش فقالت طائفة ال جيوز إال من ولد علي وهذا قول الشيعة ثم اختلفوا ا

بعض ذرية علي . وقالت طائفة خيتص بولد العباس وهو قول أبي مسلم اخلراساني وأتباعه . ونقل 

ابن حزم أن طائفة قالت : ال جيوز إال يف ولد جعفر بن أبي طالب وقالت أخرى يف ولد عبد املطلب ، 

يف ولد عمر ، قال ابن حزم : وال حجة  وعن بعضهم ال جيوز إال يف بين أمية ، وعن بعضهم ال جيوز إال

ألحد من هؤالء الفرق . وقالت اخلوارج وطائفة من املعتزلة : جيوز أن يكون اإلمام غري قرشي ، وإمنا 

يستحق اإلمامة من قام بالكتاب والسنة سواء كان عربيا أم عجميا ، وبالغ ضرار بن عمرو فقال : 

رية فإذا عصى كان أمكن خللعه .وقال أبو بكر بن الطيب : تولية غري القرشي أوىل ألنه يكون أقل عش

مل يعرج املسلمون على هذا القول بعد ثبوت حديث األئمة من قريش وعمل املسلمون به قرنًا بعد قرن 

وانعقد اإلمجاع على اعتبار ذلك قبل أن يقع االختالف . قلت : قد عمل بقول ضرار من قبل أن يوجد 

ودامت   -بفتح القاف والطاء املهملة  -وارج على بين أمية كقطري من قام باخلالفة من اخل

فتنتهم حتى أبادهم املهلب بن أبي صفرة أكثر من عشرين سنة ، وكذا تسمى بأمري املؤمنني من غري 

اخلوارج ممن قام على احلجاج كابن األشعث ، ثم تسمى باخلالفة من قام يف قطر من األقطار يف 

ة وليس من قريش كبين عباد وغريهم باألندلس كعبد املؤمن وذريته ببالد وقت ما فتسمى باخلالف

املغرب كلها ، وهؤالء ضاهوا اخلوارج يف هذا ومل يقولوا بأقواهلم وال متذهبوا بآرائهم بل كانوا من 

أهل السنة داعني إليها(أ.هـ. وقال أيضًا رمحه اهلل مناقشًا من نقل اإلمجاع يف إشرتاط القرشية : 

تاج من نقل اإلمجاع إىل تأويل ما جاء عن عمر من ذلك ، فقد أخرج أمحد عن عمر بسند رجاله )وحي
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ثقات أنه قال : إن أدركين أجلي وأبو عبيدة حي استخلفته فذكر احلديث وفيه فإن أدركين أجلي 

وقد مات أبو عبيدة استخلفت معاذ بن جبل احلديث ومعاذ بن جبل أنصاري ال نسب له يف قريش ، 

يحتمل أن يقال : لعل اإلمجاع انعقد بعد عمر على اشرتاط أن يكون اخلليفة قرشيا أو تغري اجتهاد ف

عمر يف ذلك واهلل أعلم ، وأما ما احتج به من مل يعني اخلالفة يف قريش من تأمري عبد اهلل بن رواحة 

فيه أنه جيوز  وزيد بن حارثة وأسامة وغريهم يف احلروب فليس من اإلمامة العظمى يف شيء ، بل

للخليفة استنابة غري القرشي يف حياته(أ.هـ. وقال املباركفوري يف حتفة األحوذي شرح الرتمذي عند 

( : )فإن قلت : ما وجه اجلمع بني األحاديث اليت تدل على اختصاص اخلالفة بقريش 2222حديث )

وأطيعوا وإن استعمل وبني حديث أنس بن مالك عند أمحد والبخاري والنسائي مرفوعا : ]امسعوا 

عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة[ ، وحديث أم احلصني عند مسلم مرفوعا : ]إن أمر عليكم عبد 

جمدع يقودكم بكتاب اهلل فامسعوا له وأطيعوا[ . قلت : املراد من هذين احلديثني وما يف معناهما أن 

جبت طاعته وليس فيه أن العبد اإلمام األعظم إذا استعمل العبد احلبشي على إمارة بلد مثاًل و

احلبشي يكون هو اإلمام األعظم . قال اخلطابي : وقد يضرب املثل مبا ال يقع يف الوجود ، يعين وهذا 

من ذاك أطلق العبد احلبشي مبالغة يف األمر بالطاعة وإن كان ال يتصور شرعا أن يلي ذلك(أ.هـ. 

عليه وسلم قال : ]ال يذهب الليل والنهار حتى  وأما االحتجاج حبديث أبي هريرة عن النيب صلى اهلل

( بإسناد صحيح على شرط 2228( ورواه الرتمذي )2100ميلك رجل يقال له جهجاه[ "رواه مسلم )

مسلم" بلفظ ]حتى ميلك رجل من املوالي يقال له اجلهجاه[  فقال يف حتفة األحوذي : َأْي َعَلى َسِبيِل 

اْلَحلِّ َواْلَعْقِد . َفَهَذا اْلَحِديُث َلا ُيَخاِلُف اْلَأَحاِديَث اْلَقاِضَيَة ِبَأنَّ اْلِخَلاَفَة ِفي التََّغلُِّب َلا ِبُشوَرى َأْهِل 

لنَّاِس  ُقَرْيٍش ، َواْلَمَواِلي ِبَفْتِح اْلِميِم َجْمُع اْلَمْوَلى َأْي اْلَمَماِليُك ، َواْلَمْعَنى َحتَّى َيِصرَي َحاِكٌم َعَلى ا

ْهَجاٌه  َقاَل النََّوِويُّ ُهَو ِبَفْتِح اْلِجيِم َوِإْسَكاِن اْلَهاِء َوِفي َبْعِض النَُّسِخ َيْعِني ُنَسَخ ُمْسِلٍم ُيَقاُل َلُه َج

ما ُر(أ.هـ. وأاْلَجْهَجَها ِبَهاَءْيِن ، َوِفي َبْعِضَها اْلَجْهَجا ِبَحْذِف اْلَهاِء الَِّتي َبْعَد اْلَأِلِف َواْلَأوَُّل ُهَو اْلَمْشُهو

حديث القحطاني الذي يسوق الناس بعصاه فسيأتي التفصيل حوله عند التعليق على مسألة إقامة 

الدين يف الرد على تهمة تكفري احلكومات ... إخل. ويقول ابن حجر رمحه اهلل عند قوله ]ما بقي منهم 
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ء أن يكون األمر يف غري ( : )وليس املراد حقيقة العدد ، وإمنا املراد به انتفا2011اثنان[ من حديث رقم )

قريش وحيتمل أن حيمل املطلق على املقيد يف احلديث األول ويكون التقدير ال يزال هذا األمر ، أي ال 

يسمى باخلليفة إال من يكون من قريش إال أن يسمى به أحد من غريهم غلبة وقهرًا وإما أن يكون املراد 

كون بقاء األمر يف قريش يف بعض األقطار دون بلفظ األمر وإن كان لفظه لفظ اخلرب وحيتمل أن ي

بعض ، فإن بالبالد اليمنية وهي النجود منها طائفة من ذرية احلسن بن علي مل تزل مملكة تلك 

البالد معهم من أواخر املائة الثالثة ، وأما من باحلجاز من ذرية احلسن بن علي وهم أمراء مكة وأمراء 

مراء املدينة فإنهم وإن كانوا من صميم قريش لكنهم حتت حكم ينبع من ذرية احلسني بن علي وهم أ

غريهم من ملوك الديار املصرية ، فبقي األمر يف قريش بقطر من األقطار يف اجلملة ، وكبري أولئك 

أي أهل اليمن يقال له اإلمام ، وال يتوىل اإلمامة فيهم إال من يكون عاملًا متحريًا للعدل . وقال 

الزمان عن وجود خليفة من قريش إذ يف املغرب خليفة منهم على ما قيل وكذا يف  الكرماني : مل خيل

مصر . قلت : الذي يف مصر ال شك يف كونه قرشيا ألنه من ذرية العباس ، والذي يف صعدة وغريها 

من اليمن ال شك يف كونه قرشيا ألنه من ذرية احلسني بن علي ، وأما الذي يف املغرب فهو حفصي 

بي حفص صاحب ابن تومرت وقد انتسبوا إىل عمر بن اخلطاب(أ.هـ. والكرماني وابن حجر من ذرية أ

يتكلمون عن زمانهم أو إىل الوقت الذي يعيشون فيه وأما بعد ذلك فكانوا حتت حكم العثمانيني 

وغريهم وأما منذ قرن من الزمان وبعد سقوط الدولة العثمانية وجميئ الدويالت الوطنية فقد 

هم ومن بقي منهم كما يف األردن واملغرب فهم حتت حكم اليهود النصارى وهم من أعدى اضمحل أمر

أعداء اإلسالم واملسلمني فيصح أن يقول اإلنسان خبلوِّ هذا الزمان من إمارة القرشيني وذلك لعدم 

 إقامتهم للدين خرج األمر من أيديهم وعودته بإقامة الدين وقد جاء ذلك يف حديث حذيفة رضي اهلل

عنه حني قال له النيب صلى اهلل عليه وسلم : ]تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم ، قلت : فإن مل تكن هلم 

مجاعة وال إمام؟. قال: فاعتِزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى ُيدركك املوت 

حالة وقوع ذلك (" ولو كان يف سؤال حذيفة است0812( ومسلم )2181وأنت على ذلك[ "رواه البخاري )

لبينه النيب صلى اهلل عليه وسلم وقد أورده البخاري ) يف كتاب الفنت باب كيف األمر إذا مل تكن 
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مجاعة ( قال ابن حجر رمحه اهلل )قال البيضاوي : املعنى إذا مل يكن يف األرض خليفة فعليك 

املشقة كقوهلم  بالعزلة والصرب على حتمل شدة الزمان ، وعض أصل الشجرة كناية عن مكابدة

فالن يعض احلجارة من شدة األمل ، أو املراد اللزوم كقوله يف احلديث اآلخر: ]عضوا عليها بالنواجذ[ 

. ويؤيد األول قوله يف احلديث اآلخر : ]فإن مت وأنت عاض على جذل خري لك من أن تتبع أحدا 

اعة املسلمني وترك اخلروج منهم[ . وقال ابن بطال : فيه حجة جلماعة الفقهاء يف وجوب لزوم مج

على أئمة اجلور ، ألنه وصف الطائفة األخرية بأنهم ]دعاة على أبواب جهنم[ ومل يقل فيهم : تعرف 

وتنكر ، كما قال يف األولني ، وهم ال يكونون كذلك إال وهم على غري حق ، وأمر مع ذلك بلزوم 

، فقال قوم : هو للوجوب واجلماعة السواد اجلماعة . قال الطربي : اختلف يف هذا األمر ويف اجلماعة 

األعظم ، ثم ساق عن حممد بن سريين عن أبي مسعود أنه وصى من سأله ملا قتل عثمان : عليك 

باجلماعة فإن اهلل مل يكن ليجمع أمة حممد على ضاللة ، وقال قوم : املراد باجلماعة الصحابة دون 

ن اهلل جعلهم حجة على اخللق والناس تبع هلم يف أمر من بعدهم .وقال قوم : املراد بهم أهل العلم أل

الدين . قال الطربي : والصواب أن املراد من اخلرب لزوم اجلماعة الذين يف طاعة من اجتمعوا على 

تأمريه ، فمن نكث بيعته خرج عن اجلماعة ، قال : ويف احلديث أنه متى مل يكن للناس إمام فافرتق 

يف الفرقة ويعتزل اجلميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع يف الشر ،  الناس أحزابا فال يتبع أحدا

وعلى ذلك يتنزل ما جاء يف سائر األحاديث ، وبه جيمع بني ما ظاهره االختالف منها(أ.هـ. وآل سعود 

وبقية اآلالت واألسر والعوائل اليت حتكم يف جزيرة العرب ليسوا من قريش فهم بذلك خمالفون هلذه 

رعية الصرحية الصحيحة يف هذا الشأن وخمالفون إلمجاع سلف األمة وهم بذلك األدلة الش

يضاهون اخلوارج بل يزيدون عليهم أنهم ال يقيمون الكتاب والسنة وإن ادعوا ذلك يقول ابن تيمية 

(" : )واعلم أن األحاديث يف فضل قريش ثم يف فضل بين 212رمحه اهلل يف "اقتضاء الصراط املستقيم )

ها كثرة ، وليس هذا موضعها ، وهي تدل أيضا على ذلك ، إذ نسبة قريش إىل العرب هاشم في

كنسبة العرب إىل الناس ، وهكذا جاءت الشريعة . فإن اهلل تعاىل خص العرب ولسانهم بأحكام متيزوا 

بها ، ثم خص قريشا على سائر العرب مبا جعل فيهم من خالفة النبوة وغري ذلك من اخلصائص ، 
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ين هاشم بتحريم الصدقة واستحقاق قسط من الفيء إىل غري ذلك من اخلصائص ، ثم خص ب

فأعطى اهلل سبحانه كل درجة من الفضل حبسبها ، واهلل عليم حكيم ) اهلل يصطفي من املالئكة رسال 

ومن الناس ( و ) اهلل أعلم حيث جيعل رسالته ( وقد قال الناس يف قوله تعاىل : ) وإنه لذكر لك 

ويف قوله : ) لقد جاءكم رسول من أنفسكم ( أشياء ليس هذا موضعها(أ.هـ. وقال أيضًا  ولقومك (

(" : )والذي عليه أهل السنة واجلماعة اعتقاد أن 210-211رمحه اهلل يف "اقتضاء الصراط املستقيم ) 

جنس العرب أفضل من جنس العجم عربانيهم وسريانيهم ،روميهم وفارسيهم ، وغريهم وأن قريًشا 

أفضل بين هاشم  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -فضل العرب وأن بين هاشم أفضل قريش وأن رسول اهلل أ

منهم  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -.. وليس فضل العرب ثم قريش ثم بين هاشم مبجرد كون النيب 

َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم  -هلل وإن كان هذا من الفضل بل هم يف أنفسهم أفضل، وبهذا ثبت لرسول ا

أنه أفضل نفًسا ونسًبا(أ.هـ. يقول احلسني بن علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه : )أتيت عمر وهو  -

خيطب على املنرب فصعدت إليه فقلت : انزل عن منرب أبي واذهب إىل منرب أبيك فقال عمر : مل يكن 

بيدي فلما نزل انطلق بي إىل منزله فقال لي : من  ألبي منرب وأخذني فأجلسين معه أقلب حصًى

علمك؟ قلت : واهلل ما علمين أحدًا قال : بأبي لو جعلت تغشانا قال : فأتيته يومًا وهو خال مبعاوية 

وابن عمر بالباب فرجع ابن عمر فرجعت معه فلقيين بعد قلت : فقال لي : مل أرك قلت : يا أمري 

مبعاوية فرجعت مع ابن عمر فقال : أنت أحق باإلذن من ابن عمر فإمنا املؤمنني إني جئت وأنت خاٍل 

أنبت ما ترى يف رؤوسنا اهلل ثم أنتم( "رواه اخلطيب وصحح إسناده ابن حجر يف اإلصابة يف متييز 

الصحابة يف ترمجة احلسني بن علي رضي اهلل عنه" يقول ابن تيمية رمحه اهلل يف "اقتضاء الصراط 

(" : )جيب على املسلم إذا نظر يف الفضائل أو تكلم فيها أن يسلك سبيل العاقل 220-221املستقيم )

الذي غرضه أن يعرف اخلري ويتحراه جهده وليس غرضه الفخر على أحد وال الغمط من أحد فقد 

روى مسلم يف صحيحه عن عياض ابن محار اجملاشعي قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ]إنه 

تواضعوا حتى ال يفخر أحد على أحد وال يبغي أحد على أحد[ فنهى سبحانه على لسان أوحي إلي أن 

رسوله صلى اهلل عليه و سلم عن نوعي االستطالة على اخللق وهي الفخر والبغي ألن املستطيل إن 
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استطال حبق فقد افتخر وإن كان بغري حق فقد بغى فال حيل ال هذا وال هذا فإن كان الرجل من 

لفاضلة مثل أن يذكر فضل بين هاشم أو قريش أو العرب أو الفرس أو بعضهم فال يكون الطائفة ا

حظه استشعار فضل نفسه والنظر إىل ذلك فإنه خمطئ يف هذا ألن فضل اجلنس ال يستلزم فضل 

الشخص كما قدمناه فرب حبشي أفضل عند اهلل من مجهور قريش ثم هذا النظر يوجب نقصه 

عن أن يستعلي بهذا أو يستطيل وإن كان من الطائفة األخرى مثل العجم وخروجه عن الفضل فضاًل 

أو غري قريش أو بين هاشم فليعلم أن تصديقه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فيما أخرب وطاعته فيما 

أمر وحمبة من أحبه والتشبه مبن فضله اهلل والقيام بالدين احلق الذي بعث اهلل به عبده ورسوله 

اهلل عليه وسلم يوجب له أن يكون أفضل من مجهور الطائفة املفضلة وهذا هو الفضل حممدًا صلى 

احلقيقي وانظر إىل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه حني وضع الديوان وقالوا له يبدأ أمري املؤمنني 

بنفسه فقال ال ولكن ضعوا عمر حيث وضعه اهلل تعاىل فبدأ بأهل بيت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

ثم من يليهم حتى جاءت نوبته يف بين عدي وهم متأخرون عن أكثر بطون قريش ثم هذا اإلتباع 

للحق وحنوه قدمه على عامة بين هاشم فضاًل عن غريهم من قريش(أ.هـ. فهذا ما ندين اهلل به يف هذا 

ى اهلل عليه الشأن وحنن نسعى إىل إحياء اخلالفة الراشدة على منهاج النبوة ونقول مبا قاله النيب صل

وسلم وأمجع عليه الصحابة والتابعون وأئمة اإلسالم ونقول لن يصلح آخر األمة إال مبا صلح به أوهلا 

وحنزن ملا آل إليه أمر قريش من خروج األمر عنهم وصدق رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حني قال 

ا ، َوِإنَّ ِلُقَرْيٍش َعَلْيُكْم َحقًّا َما َحَكُموا كما يف حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه ]إنَّ ِلي َعَلى ُقَرْيٍش َحقًّ

( ورواه عبد الرازق يف املصنف 2614َفَعَدُلوا ، َواْئَتَمُنوا َفَأدَّْوا ، َواْسُتْرِحُموا َفَرِحُموا[ "رواه أمحد )

اده ( وإسن1162،1161(" وزاد : ]فمن مل يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اهلل[ "وصححه ابن حبان )01112)

صحيح على شرط الشيخني" فاحلاصل أنهم ملَّا ظلموا يف احلكم ومل يعدلوا ومل يؤدوا األمانة 

 وأعظمها إقامة الدين واشتدوا على الضعفاء ومل يرمحوا نزع اهلل األمر منهم وكما قال الشاعر :

ْمَنا ِبالَ َوْعيٍ ِنبَ  ةكَسْرَنا َقْوَس َحْمزَ   هْ ــــَ لاـــــَعْن َجَهالَة *** َوَحطَّ

َقَنا الَعُدوُّ َوالَ ِجهَ  َدنااٌد *** ــــــــــــَفَمزَّ َغاةُ َوالَ عَ  وشر   ةـَدالَ ـــــالطُّ



 

 404من  114صفحة 
 

ُة اإلِْسالَِم َحيْ   ةـــَرى *** َوَباَت ُرَعاُتَها ِفي َشرِّ َحالَ ـــــــَوَباَتْت أُمَّ

يُق َيْرَعاَها ِبحَ  دِّ  الَهْ ــــَيوِرُثَها ِفعَ  ْزٍم *** َوالَ الَفاُروقُ ـــــــَفالَ الصِّ

ِ َمالَهْ  َوُيرخصاًء *** ــــــــَوالَ ُعْثَماُن َيْمَنُحَها َعطَ   ِفي َسِبيِل هللاَّ

 الَلَهْ ـــــــــــإِلَى َعْدٍل ظِ  ُيفيُئنايٍّ *** ـــــــِقيٌل ِمْن َعلِ َوالَ َسْيٌف ص

يَّ رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فإن قيل فما القول يف حديث عائشة رضي اهلل عنها قالت : دخل عل

وهو يقول ]يا عائشة ، قومك أسرع أميت بي حلاقًا . قالت: فلما جلس قلت: يا رسول اهلل جعلين اهلل 

فداك لقد دخلت وأنت تقول كالما ذعرني . قال: وما هو ؟ قالت: تزعم أن قومي أسرع أمتك بك 

هم املنايا ، وتنفس عليهم أمتهم . قالت: فقلت: حلاقًا . قال: نعم . قالت: ومم ذاك ؟ قال: تستحلي

فكيف الناس بعد ذلك أو عند ذلك ؟ قال: دبًى يأكل شداده ضعافه حتى تقوم الساعة[ قال أبو عبد 

الرمحن ) أي عبد اهلل بن أمحد بن حنبل ( فسره رجل : هو اجلنادب اليت مل تنبت أجنحتها "رواه 

( ) رجاله رجال الصحيح ( 28-01/22لزوائد )( وقال اهلثيمي يف جممع ا21101أمحد) 

انتهى،وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني" وحديث أبي هريرة رضي اهلل عنه قال : قال رسول 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم ]أسرع قبائل العرب فناء قريش ويوشك ان متر املرأة بالنعل فتقول إن هذا 

كشف األستار ( وقال اهليثمي يف  -2288( والبزار )6211ى )( وأبو يعل8142نعل قرشي[ "رواه أمحد )

جممع الزوائد ) ورجال أمحد وأبي يعلى رجال الصحيح"( أ.هـ. وأقول : وكذلك البزار بنفس 

اإلسناد وإسناده صحيح على شرط مسلم فاجلواب واهلل أعلم : أن ذلك عند بعث الريح اليت جتيء 

( حديث أبي هريرة رضي اهلل 6801أورد ابن حبان يف صحيحة ) لقبض أرواح الناس يف آخر الزمان فقد

عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال ]ال َتُقوُم السَّاَعُة َحتَّى ُتْبَعَث ِريٌح َحْمَراُء ِمْن ِقَبِل اْلَيَمِن ، 

ْنِكُرَها النَّاُس ِمْن ِقلَِّة َمْن َيُموُت ِفيَها : َماَت َفَيْكِفُت اللَُّه ِبَها ُكلَّ َنْفٍس ُتْؤِمُن ِباللَِّه َواْلَيْوِم اآلِخِر ، َوَما ُي

، َفال َشْيٌخ ِفي َبِني ُفالٍن ، َوَماَتْت َعُجوٌز ِفي َبِني ُفالٍن ، َوُيَسَرى َعَلى ِكَتاِب اللَِّه ، َفُيْرَفُع ِإَلى السََّماِء 

َكِبِدَها ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَِّة ، َوال َيْنَتِفُع ِبَها َبْعَد َذِلَك  َيْبَقى ِفي اأَلْرِض ِمْنُه آَيٌة ، َوَتِقيُء اأَلْرُض َأْفالَذ

َوَأْصَبَحِت اْلَيْوَم  اْلَيْوِم ، َيُمرُّ ِبَها الرَُّجُل َفَيْضِرُبَها ِبِرْجِلِه ، َوَيُقوُل : ِفي َهِذِه َكاَن َيْقَتِتُل َمْن َكاَن َقْبَلَنا ،
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و ُهَرْيَرَة : َوِإنَّ َأوََّل َقَباِئِل اْلَعَرِب َفَناًء ُقَرْيٌش ، َوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه ، َأْوَشَك َأْن َيُمرَّ ال ُيْنَتَفُع ِبَها ،َقاَل َأُب

ٍش ِفي اِل ُقَرْيالرَُّجُل َعَلى النَّْعِل َوِهَي ُمْلَقاٌة ِفي اْلُكَناَسِة َفَيْأُخُذَها ِبَيِدِه ، ُثمَّ َيُقوُل : َكاَنْت َهِذِه ِمْن ِنَع

النَّاِس[ وقد ذكره يف باب ) ذكر األخبار عن وصف الريح اليت جتيء تقبض أرواح الناس يف آخر 

الزمان( وهو هنا موقوف على أبي هريرة ومل يرفعه أي القسم املتعلق بفناء قريش والواقع يصدق 

 ذلك فقريش ال زالت موجودة إىل اآلن يف احلجاز وغريه من األقطار واألمصار.

عًا : أن أعظم ما يعرف به اخلوارج وأشهر وصف هلم يف حديث النيب صلى اهلل عليه وسلم قوله راب

-4/116]يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان[ قال ابن تيمية رمحه اهلل يف "الفتاوى الكربى )

اإلسالم ويدعون ("  : )ومن أعظم ما َذمَّ به النيب صلى اهلل عليه وسلم اخلوارج قوله )يقتلون أهل 112

فهؤالء اخلوارج املارقون من أعظم ما ذمهم به النيب صلى اهلل  -إىل أن قال  -أهل األوثان ... (  

عليه وسلم أنهم يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل األوثان ... اخل (أ.هـ والواقع املشاهد واملعروف لدى 

خ اإلمام أسامة بن الدن رمحه اهلل كل متابع يف مشارق األرض ومغاربها يف هذا الزمن أن الشي

ومجاعته من املسلمني اجملاهدين هم أكرب خطر على أمريكا الصليبية واحللف األطلسي الصلييب 

ودويلة يهود يف الشام وقد قالوا بأنفسهم وصرحوا بذلك عرب كل وسائل اإلعالم املقروءة واملسموعة 

هدين حتت مسمى ) احلرب على اإلرهاب ( ألكثر واملرئية وكانت احلرب العاملية على اجلهاد واجملا

من عقد من الزمان واحلرب سجال ينالون منا وننال منهم وكان استهداف أمريكا يف عقر دارها ويف 

البنتاغون ( وأعظم مؤسساتها االقتصادية ) املركز  –أعظم مؤسساتها العسكرية ) وزارة الدفاع 

الكونغرس ( واليت مل تتم والبيت األبيض مقر الرئيس  التجاري العاملي ( ومؤسساتها التشريعية )

الصلييب ألقوى دولة يف هذا الزمن وهي أيضًا مل تتم وقبل ذلك استهداف املدمرة األمريكية يف حبر 

العرب املسماة )كول( وسفارات أمريكا ومصاحلها يف أكثر من مكان وإعالن )ابن الدن ( رمحه اهلل 

) اجلبهة العاملية اإلسالمية حلرب اليهود والصليبيني ( واليت احلرب على أمريكا حتت مسمى 

ذكروها يف أوراق الدعوى هذه وقبل احلرب مع أمريكا احلرب مع القوة العظمى األخرى يف العامل يف 

حينها وهي ) اإلحتاد السوفييت ( يف أفغانستان لسنوات طويلة وكان الشيخ اإلمام ابن الدن رمحه اهلل 
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وا بقوة يف أفغانستان باملال والرجال حتى سقط اإلحتاد السوفييت وأنهار معسكره يف أحد الذين حضر

( وما بعدها ثم خرج من هناك للظروف اليت جرت 0111( إىل عام )0411مطلع هذا القرن ما بني عام )

حينها وبدأ بعدها بسنوات قليلة باحلرب على أمريكا وخصوصًا حني رأى دخوهلا املكشوف واملفضوح 

ىل جزيرة حممد صلى اهلل عليه وسلم جزيرة العرب بعد غزو الطاغية صدام لدويلة الكويت واليت إ

ثم بعد  –كانت حمطة فاصلة يف التاريخ املعاصر وسيأتي التفصيل حول هذا احلدث العظيم الحقًا 

وا به أو ذلك املسلمني اجملاهدين الذين كانوا مع الشيخ اإلمام أسامة بن الدن رمحه اهلل أو التحق

على نفس دربه ونهجه يف قتاله لألمريكان يف الصومال وللروس النصارى األرثوذكس يف بالد القوقاز 

عمومًا وقتاهلم للنصارى الصرب يف بالد البلقان ثم يف العقد األخري قتاهلم للحلف األطلسي 

ت فيها من التوثيق الصلييب بقيادة أمريكا رأس الكفر العاملي واألشرطة املصورة اليت هي بالعشرا

لقتال قواعد اجلهاد واملسلمني اجملاهدين يف أفغانستان وباكستان والعراق هلؤالء الصليبيني 

احملتلني لبالد املسلمني فتدمري دباباتهم وهمراتهم وناقالت جندهم ووقودهم وعرباتهم املدرعة 

عركة مفتوحة مع أمريكا وإسقاط طائراتهم . إخل تثبت من يقاِتل هؤالء ومن يقاِتلون فهم يف م

واحللف الصلييب األطلسي مسرحها األهم واألول واألبرز أرض أفغانستان وهذا معلوم معروف لكل 

متابع ألحداث هذا الزمان من خاصة الناس وعامتهم وأمريكا أعلنتها حربًا صليبية مسرحها األرض 

دن رمحه اهلل يف حينها وإىل أن قتل كل األرض واملسلمون اجملاهدون بقيادة الشيخ اإلمام أسامة بن ال

ثم خلفه الشيخ أمين الظواهري أعلنوها حربًا إسالمية على أمريكا واحللف األطلسي الصلييب 

مسرحها األرض كل األرض وهذا يعلمه حتى الصيين والكوري والسنغافوري واهلندي والربازيلي 

هم عدو أمريكا األول وأخطر املطلوبني  واآلرجنتيين .. إخل كلهم يعرفون أن بن الدن وقاعدة اجلهاد

لديها وأكرب مهدد ملصاحلها وصورة الشيخ اإلمام أسامة بن الدن ال ختفى رمبا حتى على من يعيش 

يف جزر الواق واق أو القطب الشمالي أو اجلنوبي وأنه هو من ضرب أمريكا أكرب ضربة يف تارخيها ... 

 )بوذا( والذي ضجت الدنيا حينها من أجله وهم إخل ثم هم هدموا األوثان كما حصل يف تدمري

كذلك كما حدث من املسلمني اجملاهدين يف الصومال حني هدموا األضرحة والتماثيل اليت 
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يطاف حوهلا وتدعى من دون اهلل وكذلك ما حدث مؤخرًا يف أرض مالي من املسلمني اجملاهدين 

ف موثق ومصور فهم يف خالصة األمر هناك حني هدموا األوثان واألضرحة وكل ذلك مشهور معرو

يقتلون أهل الشرك والكفر واألوثان وينصرون أهل االسالم واملسلمني يف كل مكان وهذا احلديث 

الصحيح يف بيان أعظم وصٍف نعرف به اخلوارج هو حجة لنا وحجة على من يرمينا بهذه التهمة 

قيم رمحه اهلل حني عنون بذلك ويقذفنا بها فهم أحق بهذا الوصف منا وأوىل به وصدق ابن ال

العنوان ألحد فصوله يف الكافية الشافية ) فصل يف بيان كذبهم يف رميهم أهل احلق بأنهم أشباه 

اخلوارج وبيان شبههم احملقق باخلوارج ( وقد مر يف أول الرد على هذه التهمة والدعوى يقول ابن 

(" : )أمَّا الطائفُة بالشاِم 4/118تاوى الكربى )تيمية رمحه اهلل عن املقاتلني يف وقته وزمانه يف "الف

املقاتلون عن ديِن اإلسالم، وهم ِمن أحقِّ الناس دخوًلا يف  -يف هذا الوقِت-وِمْصَر وحنِوهما فُهْم 

الطائفِة املنصورة اليت ذكرها النيبُّ صلى اهلل عليه وآله وسلم بقوله يف األحاديِث الصحيحة 

َطاِئَفٌة ِمْن ُأمَِّتي َظاِهِريَن َعَلى احَلقِّ اَل َيُضرُُّهْم َمْن َخاَلَفُهْم َواَل َمْن َخَذَلـُهْم  املستفيضة عنه:]اَل َتَزاُل

( : ومن يتدبَّْر أحواَل العاَلـِم يف هذا الوقِت يعلْم أنَّ هذه 4/111َحتَّى َتُقوَم السَّاَعة[ .. إىل أن قال )

علًما وعمًلا وجهاًدا من شرِق األرض وغرِبها؛ فإنَّهم هم  الطائفَة هي أقوُم الطوائف بديِن اإلسالم:

الذين يقاتلون أْهَل الشوكِة العظيمِة من املشركني وأهِل الكتاب، ومغازيهم مع النصارى ومع 

املشركني من الرتِك، ومع الزنادقِة املنافقني من الداخلني يف الرافضِة وغرِيهم كاإلمساعيليَِّة 

عروفٌة معلومٌة قدمًيا وحديًثا، والعزُّ الذي للمسلمني مبشارِق األرِض وحنوهم من القرامطِة م

ومغارِبها هو بعزِّهم، وهلذا لـمَّا ُهِزُموا سنَة تسٍع وتسعني وستِّمائة دخل على أهِل اإلسالم من الذلِّ 

ا موضَعها، واملصيبة مبشارِق األرض ومغاربها ما ال يعلمه إال اهلُل، واحلكاياُت يف ذلك كثريٌة ليس هذ

ضعاٌف عاجزون عن اجلهاد أو مضيِّعون له؛ وهم مطيعون  -يف هذا الوقت-وذلك أنَّ سكَّاَن اليمن 

ملن َمَلَك هذه البالَد حتى ذكروا أنهم أرسلوا بالسمع والطاعة هلؤالِء، وَمِلُك املشركني لـمَّا جاء إىل 

خارجون عن  -أو كثرٌي منهم-أكثُرهم َحَلَب جرى بها من القتل ما جرى، وأمَّا سكَّاُن احلجاز ف

الشريعِة، وفيهم من الِبَدِع والضالِل والفجور ما ال يعلمه إالَّ اهلل، وأهُل اإلميان والدين فيهم 
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مستضَعفون عاجزون، وإمنا تكون القوَُّة والعزَُّة يف هذا الوقِت لغرِي أهل اإلسالم بهذه البالِد، فلو ذلَّت 

لكان املؤمنون باحلجاز من أذلِّ الناس، ال سيَّما وقد غلب فيهم  -باهلِل تعاىلوالعياُذ -هذه الطائفُة 

الرفُض، وُمْلُك هؤالِء التتاِر احملاربني هلل ورسوله اآلن مرفوٌض، فلو غلبوا َلفسد احلجاُز بالكلِّيَّة، وأمَّا 

ون للجهاد والغزو، وأمَّا املغرُب بالُد إفريقيََّة فأعراُبها غالبون عليها وُهْم من شرِّ اخللق، بل هم مستحقُّ

األقصى فمع استيالِء اإلفرنج على أكثِر بالدهم ال يقومون جبهاِد النصارى هناك، بل يف عسكِرهم 

من النصارى الذين حيملون الصُّْلَباَن خلٌق عظيٌم، لو استوىل التتاُر على هذه البالِد لكان أهُل املغرب 

والنصارى تدخل مع التتاِر فيصريون حزًبا على أهِل املغرب، فهذا وغرُيه  معهم من أذلِّ الناِس، ال سيَّما

مما يبيِّن أنَّ هذه العصابَة اليت بالشاِم وِمْصَر يف هذا الوقِت هم كتيبُة اإلسالِم، وعزُّهم عزُّ اإلسالم، 

عاليٌة وال طائفٌة ظاهرٌة وذلُّهم ذلُّ اإلسالم، فلو استوىل عليهم التتاُر مل َيْبَق لإلسالِم عزٌّ وال كلمٌة 

عاليٌة خيافها أهُل األرِض تقاتل عنه(أ.هـ. وأقول واهلل إن املقاتلني املسلمني يف ثغور املسلمني اليوم يف 

أفغانستان وباكستان والعراق والشام واليمن والصومال ومالي والقوقاز وغريهم هم أحق الناس يف 

يف األحاديث املستفيضة عن النيب صلى اهلل عليه  الدخول يف مسمى الطائفة املنصورة اليت جاءت

وسلم وهم أقوم الطوائف بدين اإلسالم علمًا وعماًل وجهادًا من شرق األرض وغربها وهم الذين 

يقاتلون أهل الشوكة العظيمة من املشركني وأهل الكتاب ومغازيهم مع الروس النصارى واحللف 

حدة واملرتدين وغريهم معروفة قدميًا وحديثًا والعز الذي الصلييب بقيادة أمريكا ومع الزنادقة واملال

للمسلمني مبشارق األرض ومغاربها هو بعزهم ولوال أن اهلل قيضهم للدفاع عن اإلسالم وأهله أيام 

اإلحتاد السوفييت ثم أيام أمريكا يف السنوات االثين عشر املاضية لدخل على أهل اإلسالم من الذل 

إال اهلل وقوة هاتني اإلمرباطورتني ) االحتاد السوفييت وأمريكا ( سقطت وضعفت واملصيبة ما ال يعلمه 

وانهارت على أيديهم جزاهم اهلل عن اإلسالم وأهله خريًا فهم جيش اإلسالم واملسلمني عزهم عز 

اإلسالم واملسلمني وذهلم ذل اإلسالم واملسلمني وواهلل لو استولت أمريكا عليهم وهزمتهم مل يبق 

م عز وال كلمة عالية وال طائفة ظاهرة عالية خيافها أهل األرض تقاتل عنه وواهلل إن كثريًا لإلسال

من العز واخلري واحلرية وسقوط الطغاة والظاملني واملستبدين كما حصل مؤخرًا يف كثري من 
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لذي البلدان ما هو إال من مثار ذلك اجلهاد والقتال ضد معسكر أمريكا واحللف األطلسي الصلييب وا

أدى إىل ضعفهم عسكريًا واقتصاديًا وسياسيًا حتى أصبحت أمريكا عاجزًة عن اإلستمرار يف احلرب وال 

تستطيع الدخول يف معركة أخرى وتتخبط يف أمورها وفقدت مؤشر اإلجتاه )البوصلة( وصارت 

ي مكان سياستها بال سياسيني كطياراتها اليت بدون طيارين ومل تستطع أن تنقذ حليفًا هلا يف أ

لضعفها وعجزها وصدق النيب صلى اهلل عليه وسلم حني قال : ]ال يضرهم من خذهلم وال من 

خالفهم[ فمع كل اخلذالن الذي وقع وكل املخالفة من رؤوس الكفر وجيوشها ما ضرهم ذلك وهم 

رون من عز إىل آخر ومن قوٍة إىل أخرى يزيدون وال ينقصون ويثبتون وال ينكصون وينتشرون وال ينحص

ويكثرون وال يقلون ، وكما يف حوار أبي سفيان مع هرقل،حني قال هرقل )وسألتك عن أتباعه: 

أضعفاؤهم أم اشرافهم فقلت: بل ضعفاؤهم وهم أتباع الرسل ، وسألتك هل يرتدُّ أحٌد منهم عن دينه 

تك هل بعد أن يدخل فيه سخطًة له فزعمت أن ال وكذلك اإلميان إذا خالط بشاشة القلوب ، وسأل

يزيدون أم ينقصون فزعمت أنهم يزيدون وكذلك اإلميان حتى يتّم ، وسألتك هل قاتلتموه فزعمت 

أنكم قاتلتموه فتكون احلرب بينكم وبينه سجااًل ينال منكم وتنالون منه وكذلك الرسل تبتلى ثم 

اكميت بهذه (" فانظر بعد هذا يا من تريد حم0224( ومسلم )2تكون هلا العاقبة( "رواه البخاري )

التهمة أي الفريقني أقرب إىل هذا،حنن أم من يرمينا بهذه التهمة وكما قال يف الكافية الشافية 

 رمحه اهلل :

 تنا عليكم وهي ذات بيانــ **** ـــلك حجفيقال أصل دليلكم في ذ

 وكما قال أيضًا رمحه اهلل : 

 انــــــــــبالعرف إنصاف والتحقيق *** عدل والـــــــــم ذا الفبحق من أعطاك

 انــــــــــــ*** أنتم أم الحشوي ما تري د ذاـــــــمن ذا على دين الخوارج بع

 انـــــــــــأن يقدمكم على عثم *** ـالً  وي أهـــــــــــوهللا ما أنتم لدى الحش

 رآنــــــــــعن رسول هللا والق ـالً  *** ديق فضـــــعن الفاروق والص فضالً 
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 انــــــــــحشوي حامل راية اإليم *** م الــــــــــــــــــأبصرتم لرأيتوهللا لو 

 انـــــــــــ*** في قلبه أعلى وأكبر ش دهــــــــــــــــوكالم رب العالمين وعب

 انــــــــ*** يقضى له بالعزل عن إيق ه وأنـــــــمن أن يحرف عن مواضع

 النــــــ*** وتفكروا في السر واإلع رواـــــــــــــيا قومنا باهلل قوموا وانظ

 دانــــــ*** مثنى على هذا ومن وح نــــــــــــــوإن شئتم مناظرة فم نظراً 

 قرآنــــــ*** قول الرسول ومحكم ال د ذا أدنى إلىـــــــــــــأي الطوائف بع

 انــــــا بطع*** أو تعذروا أو تؤذنو واــــــــــــــــــــــا تتبعفإذا تبين ذا فإم  

ويف املقابل جند أن آل سعود واملباحث الذين كتبوا هذه الدعاوى والتهم يقتلون أهل اإلسالم 

ويرتكون أهل الشرك واألوثان بل ويعينون اليهود والنصارى على املسلمني كما حصل يف تارخيهم 

مريكية والربيطانية املعاصر وخصوصًا منذ أكثر من عشرين سنة حني أدخلوا القوات الصليبية ) األ

( وغريها إىل جزيرة العرب وشاركهم يف ذلك بقية األسر والعوائل اليت حتكم بقية الدويالت ) آل 

الصباح وآل نهيان وآل ثاني وآل خليفة وآل قابوس ( ) وآل علي عبد اهلل صاحل ( وفتحوا هلم القواعد 

ا أكرب القواعد العسكرية هلم يف الربية والبحرية واجلوية وأعطوهم املساحات الشاسعة ليفتحو

خيانٍة عظمى ألهم بقعة بالنسبة لإلسالم واملسلمني وجاء األسطول اخلامس األمريكي ببوارجه 

ومدمراته وفرقاطاته وطوربيداته وقواربه ليحكم قبضته على كامل البحار احمليطة جلزيرة العرب 

( وال )إف 01( والـ )إف 12عها املختلفة ) اليب ومقره يف دويلة البحرين وأدخلوا الطائرات احلربية بأنوا

( و ) الشبح ( و)األباتشي ( و )البالك هوك( واحلوامات املختلفة وكذلك الدبابات واملدرعات 06

واهلمرات وناقالت اجلند واألسلحة الثقيلة واملتوسطة واخلفيفة وفتحوا هلم اإلسكانات واملالعب 

هم احلرية الكاملة داخل هذه اجملمعات واملستوطنات ومّرروا ذلك واملالهي واملنتزهات واملطاعم وأعطو

حتت ذريعة إخراج ) صدام حسني ( من الكويت وبقوا لسنوات يأخذون خريات جزيرة العرب وقلب 

العامل ونقطة ومركز األرض وال زالوا إىل اآلن وأصبحت جزيرة العرب وأرض خامت النبيني وسيد 

ومهبط الوحي وبالد احلرمني ومنطلق الفتوحات اإلسالمية وديار أبي  املرسلني صلى اهلل عليه وسلم
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بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلى بن أبي طالب واملهاجرين واألنصار والصحابة 

والتابعني رضي اهلل عنهم أمجعني يف قبضة اليهود والنصارى تسرح جيوشها الصليبية ومترح وحتتل 

عوب وتدمر وتشرد من هذه القواعد اليت أعطاهم إياها العوائل واألسر اليت حتكم البلدان وتقتل الش

هذه الدويالت السبع وهذه حقيقة واضحة مكشوفة دالئلها بينة وأمريكا وإعالمها وصحفها 

ومفكروها وساستها يصرحون بذلك وصورهم وهم يزورون جيوشهم يف جزيرة العرب وحيتفلون معهم 

علومة وكثري من الناس رأى ذلك بعينيه يف عدد من املدن اليت فيها قواعد ويتفقدونهم مشهورة م

هلم ورأوا البوارج واملدمرات وهي ترسوا على املوانئ والوثائق على ذلك كثرية والشهود كذلك ... 

اخل وهذا مل حيدث يف تاريخ املسلمني كله أن حيتل الصليبيون جزيرة العرب وتصبح نقطة انطالق 

بية اجلديدة فهذا مل حيدث من قبل يف خيانة عظمى هلل ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم للحرب الصلي

وللمؤمنني وهي من أعظم الصور لتولي اليهود والنصارى ومظاهرتهم ومتكينهم يف بالد املسلمني 

واحتالهلم ملركز العامل وأهم موقع اسرتاتيجي ومظاهرتهم ومتكينهم يف بالد املسلمني واحتالهلم 

ز العامل وأهم موقع اسرتاتيجي فيه أكرب ثروة نفطية وأهم املضايق البحرية وقبلة املسلمني ... ملرك

 اخل

  اــ** على أرض الجزيرة حاكمين*اًة ــــــــــــــــــــأال َمْن ُمْبلٍغ عن ا طغ

 نَ ــــــــ** ولن ُيغمدَن حتى يرتوي*اٌت ـــــــــــــــــــبأن  سيوفنا متعطش

 اـــفصامت عن دمائكمو سنين *لم **ـــــــــــــــــــــكففناها بحوكنا قد 

 اـــــــــفنحن لها ولكْن عاقلين *ٍل **ـــــــــــــــــــفأما إذ أبيتم غيَر جه

 اــــــوإصراٍر فكونوا جاهزين *دار **ــــــــــــــــــونحن لها بعزٍم واقت

 اـــــــــبه نجتاحكم ُمستأصلين **وٍم *ـــــــــــــفكونوا جاهزين لكرِب ي

 اـــــــــبأنَّ عنادنا أوفى متون *ٍد **ــــــــــــــــــــــــليعلَم كلُّ جباٍر عني

 اـــــــإلى يوم القيامة ظاهرين *اض **ــــــــــــــوأن جهادنا في هللا م

دنا خ  االركون وال إرجاُف َمْن يهوى*ذالُن ِغرٍّ **ــــــــــــــــوليس يصُّ

 ناـــــــوال أنصاره المستسلمي *ال **ــــــــــــوال فكر الحوالي الغث، ك

يها الظنونُيَخيِّ  *** ياــــــــــسنرمي دولة الطاغوت رم  اــــُب ِمْن ُمَرجِّ

 اــــــــــَسلولياً ُنحوسيا َخؤون *ا **ـــوينسُف من عروش الكفر عرش
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 اـــــــــــــوكانوا قوًة متمكنين *الً **ــــــــــــوكنا قد قصدنا الروس قب

 اــــــــــفصاروا قلًة متهالكين **دا *ـــــــــــــــــــفِكْدناهم بحول هللا كي

 وفي الشيشان ردُع البائسينا*ات **ـــــــــــــــوأبقى هللا منهم شرذم

ينا بأمريكا فقمن  اـنخشى المنون لها بالعزم ال *ا **ـــــــــــــــــــــــوَثنَّ

 اـــــمصارُع مثل ما للغابرين *وٍم **ـــــــــــــــلنا من جندها في كلِّ ي

غنا كرامتها م  وبالمرصاد ُنصليها الطعونا *راراً **ـــــــــــــــــــومر 

 اــــــطردناها وكنا الظافرين *ا **ــــــــــففي "الصومال" لما عاندتن

 اـــــــــــلتجربٍة ُتعلِّم ناشئين *اال **ـــــــــوفي "الخبر" اتخذناها مج

 وفي"تنزانيا"و"بأرض كينا"*ارا **ــــــــوفي "كوٍل" جعلنا البحر ن

ينا المعاقل والحصون *الها **ـــــــــــوفي "منهاتن" دسنا عُ   اــودك 

 وأحكمنا"العراق"لها كمينا* آسي **ـــــوفي "األفغان" ُسْمناها الم

 اــــــأذقناها العذاب مكررين *وفي "العليا" **اض"وفي"شرق الري

 اـــــنعالج َحْينها ِحيناً فحين *اال **ـــــــــــــــــوما زلنا نقارعها سج

 اــــــــبنصر هللا حقاً واثقين *ٌب **ـــــــــــــوفي األقصى لنا يوٌم قري

رك في جوانحنا *امى**ــــــــــــــفصرخات األرامل واليت  الشجوناتح 

ضنا لخلع الحاكمين *ا **ــــــــــــبرايوتعطيل الشريعة في ال  اـــــيحر 

 ولو نسي الزمان فما نسينا *ار" كال **ـــــــــــــولن ننسى دم "البت

 اـــــله الذكرى تغذينا الحنين *قى **ــومن في "المسجد الجوفي" تب

ناس ويروجوا عليهم حتت مصطلحات خمتلفة وقدموا وقد مكروا مكرًا كبارًا لياًل ونهارًا ليخدعوا ال

مصاحلهم ومصاحل عوائلهم وأسرهم وعروشهم وبقاءهم يف احلكم وامللك على حساب مصلحة 

( يف ملوك األندلس وحرصهم على 4/026اإلسالم واملسلمني وكما قال ابن حزم رمحه اهلل يف رسائله )

فـي عـبـادة الـصـلـبـان تـمـشـيـة أمـورهـم بـادروا إلـيـهـا ، فـنـحـن العروش والبقاء فيها : )واهلل لـو عـلـمـوا أن 

نـراهـم يـسـتـمـدون الـنـصـارى فـيـمـكـنـوهـم مـن ُحـَرم الـمـسـلـمـيـن وأبـنـائـهـم ... وربـمـا أعـطـوهـم الـمـدن 

 ٻ ٻ ٱ] هـ. وقد قال اهلل عز وجلوالـقـالع طـوعـًا فـأخـلـوهـا مـن اإلسـالم وعـمـروهـا بـالـنـواقـيـس(أ.

 ڤ ڤ   ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ
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 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ] ويقول سبحانه {81,84}املائدة: [   ڈ ڈ ڎ

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ  چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ

 گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

 ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] وقال تعاىل  {11,15,56,51}املائدة: [   ھ ھ ھ ہ ہ

 ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ

   ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

جل وقال    {1,4}املمتحنة: [   گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 ڱ ڱ ڱ ڱ   ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ] جالله

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ   ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ   ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې   ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ

 يب   ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ   ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 ٻ ٻ ٱ   حس جس مخ حخ جخ مح جح مج حج يث ىث   مث جث يت ىت مت خت حت جت

 ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ

 وقال اهلل عز وجل {44-13ة:جادل}امل [   ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

   ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک]

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ] وقال تعاىل {1}املمتحنة: [
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 چ چ چ چ] وقال سبحانه  {44}التوبة: [   چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ

 وقال جل جالله {14}املمتحنة: [   ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ

 [   ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں]

 مت خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی] وقال سبحانه  {133}النساء:

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ] وقال تعاىل  {81دة:}املائ [   جح مج حج يث ىث مث جث يت ىت

وغريها من اآليات الواضحات الصرحيات   {45}آل عمران: [ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ

يف النهي عن موااله الكافرين وأعداء الدين ومظاهرتهم ومناصرتهم على املسلمني وأن من يفعل 

اخل ولو ذهبت أستقصي يف مجعها  ذلك ال يؤمن باهلل وال باليوم اآلخر وأنه من الكافرين الظاملني ...

وكالم أهل العلم والتفسري حوهلا لطال املقال واملقام وقد أفردها عدد من أهل العلم يف كتب واسعة 

وكبرية وذلك حرام وردة عن دين اإلسالم واملسلمني يف كل زمان ومكان فكيف إذا كان يف جزيرة 

من احلرمة والقداسة ما ليس لغريها من العرب وهي املخصوصة بالكتاب والسنة واإلمجاع وهلا 

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ] البقاع والبلدان وفيها بيت اهلل وكعبته واملسجد احلرام الذي قال اهلل فيه

وكما يف حديث أبي ذر رضي اهلل عنه قال قلت : ]يا   {11}آل عمران: [   ڻ ں ں ڱ ڱ

(" وهو قبلة 121( ومسلم )4466) رسول اهلل أي مسجد وضع أول قال : املسجد احلرام[ "رواه البخاري

 ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ] املسلمني يف كل األرض وقال اهلل عنه

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ

وجلزيرة العرب من التاريخ والوقائع والذكريات لدى املسلمني ما ليس لغريها  {45}التوبة: [   چ

مات وفيها مهبط الوحي ومنها منطلق الفتوحات  ففيها عاش رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وبها

وهداية الناس ... اخل وقد خصها النيب صلى اهلل عليه وسلم جبملة من األحاديث الصحيحة 
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والصرحية يف خلوصها لإلسالم واملسلمني فقال ابن عباس رضي اهلل عنهما وأوصى عند موته بثالث : 

لوفد بنحو ما كنت أجيزهم[ قال الراوي )ونسيت ]أخرجوا املشركني من جزيرة العرب ، وأجيزوا ا

(" وقال عمر رضي اهلل عنه إنه مسع رسول اهلل صلى اهلل 0642( ومسلم )4114الثالثة ( "رواه البخاري )

عليه وسلم يقول : ]ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى ال أدع إال مسلمًا[ "رواه مسلم 

 عنه إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال : ) لئن عشت إن شاء اهلل (" وقال عمر أيضًا رضي اهلل0262)

( وإسناده صحيح 0616( والرتمذي )201ألخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب ( رواه أمحد )

على شرط مسلم وقال أيضًا رضي اهلل عنه قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : ) لئن عشت ألخرجن 

( وإسناده صحيح 201من جزيرة العرب حتى ال أترك فيها إال مسلمًا ( رواه أمحد ) اليهود والنصارى

على شرط مسلم وقال أبو عبيدة عامر بن اجلراح رضي اهلل عنه : آخر ما تكلم به النيب صلى اهلل عليه 

ِب َواْعَلُموا َأنَّ ِشَراَر النَّاِس الَِّذيَن وسلم : )َأْخِرُجوا َيُهوَد َأْهِل اْلِحَجاِز ، َوَأْهِل َنْجَراَن ِمَن َجِزيَرِة اْلَعَر

( بإسناد صحيح وعنه أيضًا رضي اهلل عنه قال : كان 0610اتََّخُذوا ُقُبوَر َأْنِبَياِئِهْم َمَساِجَد ( رواه أمحد )

آخر ما تكلم به نيب اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن أخرجوا يهود احلجاز من جزيرة العرب واعلموا أن 

( بإسناد صحيح وعن أبي عبيدة رضي 0611ناس الذين يتخذون القبور مساجد( رواه أمحد )شرار ال

اهلل عنه أيضا قال : إن آخر ما تكلم به النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : ) أخرجوا يهود أهل احلجاز 

ل : ( وهو حديث صحيح وعنه أيضًا رضي اهلل عنه قا0611وأهل جنران من جزيرة العرب( رواه أمحد )

كان يف آخر ما تكلم به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال : ) أخرجوا يهود من احلجاز وأهل جنران 

( بإسناد صحيح وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت : كان آخر 2111من جزيرة العرب ( رواه الدرامي )

( 26412ن ( رواه أمحد )ما عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن قال : ) ال يرتك جبزيرة العرب دينا

( وقال اهليثمي يف جممع الزوائد : ) ورجال أمحد رجال الصحيح غري 0121والطرباني يف األوسط )

ابن إسحاق وقد صرح بالسماع ( أ.هـ وهو كما قال فاإلسناد حسن وعن عمر بن عبد العزيز رمحه اهلل 

أن قال : ) قاتل اهلل اليهود والنصارى قال : كان من آخر ما تكلم به رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

( وعبد الرزاق 2806اختذوا قبور أنبيائهم مساجد ال يبقني دينان بأرض العرب ( رواه مالك يف املوطأ )
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( : ) هكذا جاء احلديث عن مالك يف 066-0/061( وقال ابن عبد الرب يف التمهيد )1182يف املصنف )

ه حسان عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ... اخل ( أ.هـ. وعن املوطآت كلها مقطوعًا وهو يتصل من وجو

رمحه اهلل أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال : )ال َيْجَتِمُع ِديَناِن ِفي  –أي الزهري  –ابن شهاب 

َحتَّى َأَتاُه الثَّْلُج  َجِزيَرِة اْلَعَرِب ، َقاَل َماِلك : َقاَل اْبُن ِشَهاٍب : َفَفَحَص َعْن َذِلَك ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب

َفَأْجَلى َيُهوَد  َواْلَيِقنُي َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقاَل : ال َيْجَتِمُع ِديَناِن ِفي َجِزيَرِة اْلَعَرِب ،

ن معمر عن ( إال أن عنده ع1181، 01462( وعبد الرزاق يف املصنف )2802َخْيَبَر ( "رواه مالك املوطأ )

ابن شهاب عن ابن املسيب قال : فذكره ومرسالت الزهري ضعيفه لكن مرسل ابن املسيب حيتج به 

كثري من أهل احلديث ويشهد له ما مضى من أحاديث" واملقصود جبزيرة العرب ما قاله األصمعي 

االها من رمحه اهلل )جزيرة العرب هي ما بني أقصى عدن إىل ريف العراق طواًل ، ومن جدة وما و

أطراف الشام عرضًا (وقال أبو عبيد رمحه اهلل : )من أقصى عدن إىل ريف العراق طوال ومن جدة وما 

واالها من الساحل إىل أطراف الشام عرضًا ( وقال اخلليل بن أمحد الفراهيدي : ) مسيت جزيرة 

عدنها ( وقال العرب ألن حبر فارس وحبر احلبشة والفرات ودجلة أحاطت بها وهي أرض العرب وم

الفريوز آبادي يف القاموس : ) وجزيرة العرب ما أحاط بها حبر اهلند وحبر الشام ثم دجلة والفرات، أو 

ما بني عدن أبني إىل أطراف الشام طواًل ، ومن جدة إىل ريف العراق عرضًا ( ومسيت جزيرة العرب 

رس املعروف اآلن باخلليج الفارسي أو إلحاطة البحار بها حبر اهلند املعروف اآلن ببحر العرب وحبر فا

العربي لدى بعض الدويالت فهو عرب التاريخ يسمى ببحر فارس أو البحر الفارسي وحبر القلزم أو 

احلبشة املعروف اآلن بالبحر األمحر وأضيفت إىل العرب ألنها كانت بأيديهم قبل اإلسالم وبها 

( : ) مكة واملدينة 4114كما عند البخاري )أوطانهم  ومنازهلم . وقال املغرية بن عبد الرمحن 

( : ) جزيرة العرب : ما بني 4144واليمامة واليمن( وقال سعيد بن عبد العزيز كما عند ابي داود )

إىل أقصى اليمن إىل ختوم العراق إىل البحر ( وقال يف عون املعبود على  –أي وادي القرى  –الوادي 

الع ( : ) وادي القرى واٍد بني املدينة والشام من أعمال املدينة سنن أبي داود : ) قال يف مراصد االط

كثري القرى ( انتهى إىل ختوم العراق : أي حدوده ومعامله قال يف القاموس ) التخوم بالضم الفصل 
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بني األرضيني من املعامل واحلدود ( أ.هـ وقال ابن األثري رمحه اهلل يف النهاية يف غريب احلديث واألثر : 

زيرة اسم موضع من األرض وهو ما بني حفر أبي موسى األشعري إىل أقصى اليمن يف الطول ، )اجل

(: 2/211وما بني رمل يربين إىل منقطع السماوة يف العرض . قاله أبو عبيدة (أ.هـ ويف معجم البلدان )

املعجم ) حفر ابي موسى : ركايا حفرها أبو موسى األشعري على جادة البصرة إىل مكة ( أ.هـ ويف 

( : ) يربين : رمل ال تدرك أطرافه عن ميني مطلع الشمس من حجر اليمامة ( أ.هـ ويف 1/0111أيضًا )

( : ) بادية السماوة بني الكوفة والشام( أ.هـ وقال ابن األثري رمحه اهلل يف 4/040معجم البلدان ايضًا )

ن أحاطا جبانبيها وأحاط باجلانب النهاية : )قال األزهري : مسيت جزيرة ألن حبر فارس وحبر السودا

( : ) قال يف 4144الشمالي دجلة والفرات ( أ.هـ وقال العظيم آبادي يف عون املعبود عند حديث رقم )

"مراصد االطالع" : قد اختلف يف حتديدها ، وإمنا مسيت جزيرة إلحاطة البحار بها من جوانبها 

بصرة وعبدان ثم البحر من ذلك املوضع يف واألنهار وذلك ألن الفرات من جهة شرقها ، وحبر ال

جنوبها إىل عدن ثم انعطف مغربًا إىل جدة وساحل مكة واجلار ساحل املدينة ثم إىل أيلة حتى صار 

إىل القلزم من أرض مصر ثم صار إىل حبر الروم من جهة الشمال فأتى على سواحل األردن وسواحل 

لت منها الفرات ، فدخل يف هذه احلدود محص ودمشق وقنسرين حتى خالط الناحية اليت أقب

الشامات كلها إال أنها جزء قليل بالنسبة إىل بقيتها إذ هي منها يف طوهلا كاجلزء منه ، وهو عرض 

الشامات من اجلزيرة إىل البحر ، وذلك يسري بالنسبة إىل بقية اجلزيرة الذي هو منها إىل حبر 

ب هذه اجلزيرة وتوالدوا فيها . وقد روي مسندًا حضرموت فالشام ساحل من سواحلها ، فنزلت العر

إىل ابن عباس أن اجلزيرة قسمت مخسة أقسام تهامة واحلجاز وجند والعروض واليمن(أ.هـ وقال ابن 

(" )واسم العرب يف األصل كان امسًا لقوم 222-220تيميه رمحه اهلل يف "اقتضاء الصراط املستقيم)

نهم كان اللغة العربية ، الثاني : أنهم كانوا من أوالد العرب ، مجعوا ثالثة أوصاف : أحدها : أن لسا

البحر  –الثالث : أن مساكنهم كانت أرض العرب وهي: جزيرة العرب اليت هي من حبر القلزم 

حبر فارس قدميًا املسّمى حاليًا باخلليج الفارسي أو العربي لدى  –إىل حبر البصرة  –األمحر اآلن 

أقصى حجر باليمن إىل أوائل الشام حبيث كانت تدخل اليمن يف دارهم وال ومن  –الدويالت الستة 
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تدخل فيها الشام ويف هذه األرض كانت العرب حني املبعث وقبله فلما جاء اإلسالم ُفتحت األمصار 

فسكنوا سائر البالد من أقصى املشرق إىل أقصى املغرب وإىل سواحل الشام وأرمينية وهذه كانت 

وم والرببر وغريهم(أ.هـ. والناس اليوم يف بالد العجم يقولون عنها ) عربستان ( مساكن فارس والر

ومعنى ذلك )بالد العرب( ويريدون هذه النقطة التى حتتوى اآلن سبع دويالت ويف عرف اجلغرافيني 

املعاصرين يطلقون عليها بشبه اجلزيرة العربية ألنها حتاط باملاء من ثالث جهات خبالف اجلزيرة 

حتاط باملياه من كل اجلهات ولذا إذا قيل اجلزيرة فقط ومل تضف إىل العرب فاملراد ما بني فهي 

دجلة والفرات وقال الزبري بن بكار  يف "أخبار املدينة " )أخربت عن مالك عن ابن شهاب قال : جزيرة 

ل الزبري : وهذا العرب املدينة . قال الزبري : قال غريه جزيرة العرب ما بني العذيب إىل حضرموت ، قا

( . وقال ابن قدامة 4114أشبه ، وحضرموت آخر اليمن( أ.هـ نقاًل من فتح الباري عند حديث رقم )

(" : )وقال أمحد  أي ابن حنبل : جزيرة العرب املدينة وما واالها يعين أن 04/214رمحه اهلل يف "املغين )

اليمامة وخيرب والينبع وفدك وخماليفها وما املمنوع من سكنى الكفار به املدينة وما واالها وهو مكة و

واالها وهذا قول الشافعي ألنهم مل جيلوا من تيماء وال من اليمن( أ.هـ وقال قبل ذلك يف "املغين 

أرى أن جيلوا من أرض العرب كلها ألن رسول اهلل صلى اهلل  –(" : )قال : أي مالك رمحه اهلل 04/212)

( أ.هـ. فهذه األقوال ألئمة  -سبق خترجيه  -ن يف جزيرة العرب عليه وسلم قال : ) ال جيتمع دينا

اللغة وأهل التخصص تشري كلها أو أغلبها إىل مشول جزيرة العرب لكل الدويالت السبع اليت 

حتكمها اآلن وقد قال الشوكاني رمحه اهلل بعد نقله لقول البعض بأن املقصود جبزيرة العرب هو 

ا عداه وقوله ) وال خمصص للحجاز عن سائر البالد إال برعاية احلجاز فقط وأنهم يقررون فيم

املصلحة يف إخراجهم منه أقوى فوجب مراعاة املصلحة إذا كانت يف تقريرهم أقوى منها يف إخراجهم 

(" : )وقد أجيب عن هذا اإلستدالل بأجوبة 10-1/211( فقال الشوكاني رمحه اهلل يف "نيل األوطار ) 

رة العرب على احلجاز وإن صح جمازًا من إطالق اسم الكل على البعض فهو : منها : أن محل جزي

معارض بالقلب وهو أن يقال : املراد باحلجاز جزيرة العرب إما ال حنجازها باألحبار كاحنجازها 

باحلرار اخلمس وإما جمازًا من إطالق اسم اجلزء على الكل فرتجيح أحد اجملازين مفتقر إىل دليل 
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ما ادعاه من فهم أحد اجملازين ومنها : أن يف خرب جزيرة العرب زيادة مل تغري حكم اخلرب وال دليل إال 

والزيادة كذلك مقبولة ومنها : أن استنباط كون علة التقرير يف غري احلجاز هي املصلحة فرع 

يل مل ثبوت احلكم أعين : التقرير ملا علم من أن املستنبطة إمنا تؤخذ من حكم األصل بعد ثبوته والدل

يدل إال على نفي التقرير ال ثبوته ملا تقدم يف حديث ) املسلم والكافر ال ترتاءى نارهما ( وحديث ) ال 

يرتك جبزيرة العرب دينان ( وحنوهما . فهذا االستنباط واقع يف مقابلة النص املصرح فيه بأن العلة 

م من احلجاز لكان املتعني إحلاق كراهة اجتماع دينني . فلو فرضنا أنه مل يقع النص إال على إخراجه

بقية جزيرة العرب به هلذه العلة فكيف والنص الصحيح مصرح باإلخراج من جزيرة العرب؟ وأيضا 

هذا احلديث الذي فيه األمر باإلخراج من احلجاز فيه األمر بإخراج أهل جنران كما وقع يف حديث 

صصًا للفظ جزيرة العرب على انفراده الباب ، وليس جنران من احلجاز ، فلو كان لفظ احلجاز خم

أو داال على أن املراد جبزيرة العرب احلجاز فقط لكان يف ذلك إهمال لبعض احلديث وإعمال لبعض 

وإنه باطل . وأيضًا غاية ما يف حديث أبي عبيدة الذي صرح فيه بلفظ أهل احلجاز مفهومه معارض 

ة العرب ، واملفهوم ال يقوى على معارضة ملنطوق ما يف حديث ابن عباس املصرح فيه بلفظ جزير

املنطوق فكيف يرجح عليه ؟ فإن قلت : فهل خيصص لفظ جزيرة العرب املنزل منزلة العام ملا له من 

اإلجزاء بلفظ احلجاز عند من جوز التخصيص باملفهوم . قلت : هذا املفهوم من مفاهيم اللقب وهو 

حتى قيل إنه مل يقل به إال الدقاق وقد تقرر عند غري معمول به عند احملققني من أئمة األصول 

فحول أهل األصول أن ما كان من هذا القبيل جيعل من قبيل التنصيص على بعض األفراد ال من 

قبيل التخصيص ، إال عند أبي ثور ( أ.هـ. ومما يؤيد أن املقصود أعم من اإلقتصار على املدينة فقط أن 

اليهود كلهم من املدينة بنفسه فعن ابن عمر رضي اهلل عنهما  النيب صلى اهلل عليه وسلم قد أخرج

قال : ]حاربت النضري وقريظة فأجلى بين النضري وأقر قريظة ومنَّ عليهم حتى حاربت قريظة فقتل 

رجاهلم وقسم نساءهم وأوالدهم وأمواهلم بني املسلمني إال بعضهم حلقوا بالنيب صلى اهلل عليه وسلم 

ى يهود املدينة كلهم بين قينقاع وهم رهط عبد اهلل بن سالم ويهود بين حارثة فآمنهم وأسلموا وأجل

(" فكيف يوصي أصحابه بفعل أمٍر قد وقع وقام 0266(ومسلم )1128وكل يهود املدينة[ "رواه البخاري )
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هو بنفسه بفعله وتطبيقه ولكنه أمَر باإلخراج من غري املدينة هذا هو الواضح من جمموع األحاديث 

اردة وأيضًا هو قد نص على احلجاز ومايزه عن جنران ألن جنران ليست من احلجاز وهي من اليمن الو

يف جنوب جزيرة العرب . وهذا يبني أن املقصود أعم من احلجاز كما يف القاموس احمليط :) مكة 

جزت واملدينة والطائف وخماليفها ألنها حجزت بني جند وتهامة أو بني جند والسراة أو ألنها احت

 باحلرار اخلمس : حرة بين سليم وواقم وليلى وشوران والنار ( أ.هـ 

ويؤيد أن جزيرة العرب أوسع من قصره على احلجاز فقط أن نافع بن عتبة بن أبي وقاص رضي اهلل 

عنه وهو ابن أخي سعد بن أبي وقاص من صغار الصحابة وكل الصحابة كبار أسلم يوم فتح مكة 

صلى اهلل عليه وسلم يقول رضي اهلل عنه : ) كنا مع رسول اهلل صلى اهلل  وغزا بعد ذلك مع النيب

عليه وسلم يف غزوة قال فأتى النيب صلى اهلل عليه وسلم قوم من قبل املغرب عليهم ثياب الصوف 

فوافقوه عند أكمة فإنهم لقيام ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قاعد قال فقالت لي نفسي ائتهم 

نه ال يغتالونه قال ثم قلت لعله جني معهم فأتيتهم فقمت بينهم وبينه قال فحفظت فقم بينهم وبي

منه أربع كلمات أعدهن يف يدي قال تغزون جزيرة العرب فيفتحها اهلل ...احلديث ( رواه مسلم 

( فهو قال ذلك واحلجاز كلها يف أيدي املسلمني مكة واملدينة وما واالها ألن نافع مسعه 21111)

عد فتح مكة وهذا يدل على أن قوله ) تغزون جزيرة العرب فيفتحها اهلل ( أي ما بقي منها غري يقينًا ب

احلجاز . حتى تدخل أرض وبالد العرب آنذاك بكل جهاتها ومدنها يف أيدي املسلمني وقد وقع ذلك 

يق ففتحت جزيرة العرب بأكملها وحتى ملا وقعت حروب الردة وارتدت العرب قاتلهم اخلليفة الصد

والصحابة والتابعون رضي اهلل عنهم أمجعني حتى اسرتّدوها ثم بدأوا بغزو فارس والروم . وقد بوب 

البخاري أحد أبوابه يف كتاب اجلزيرة واملوادعة بقوله ) باب إخراج اليهود من جزيرة العرب ( وبوب 

جاز ( وأوردا فيه النووي صحيح مسلم يف كتاب اجلهاد والسري بعنوان ) باب إجالء اليهود من احل

حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه أنه قال : بينما حنن يف املسجد إذ خرج إلينا رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ْسِلُموا وسلم فقال : ] اْنَطِلُقوا ِإَلى َيُهوَد  َفَخَرْجَنا َمَعُه َحتَّى ِجْئَناهم ، َفَناَداُهْم َفَقاَل :  َيا َمْعَشَر َيُهوَد َأ

ُأِريُد  ا  . َقاُلوا : َقْد َبلَّْغَت َيا َأَبا اْلَقاِسِم . َقاَل َلُهْم َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم :  َذِلَكَتْسَلُمو
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اِلَثَة . َفَقاَل :  َفَأْسِلُموا َتْسَلُموا  . َفَقاُلوا : َقْد َبلَّْغَت َيا َأَبا اْلَقاِسِم . َقاَل:  َذِلَك ُأِريُد  . ُثمَّ َقاَلَها الثَّ

ااًل َفْلَيِبْعُه َوِإال اْعَلُموا َأنَّ اأَلْرَض للَِّه َوَرُسوِلِه َوِإنِّي ُأِريُد َأْن ُأْجِلَيُكْم َعْن َهِذِه اأَلْرِض َفَمْن َوَجَد ِمْنُكْم َم

قال ابن حجر رمحه اهلل يف  ("0261( ومسلم )4062َفاْعَلُموا َأنَّ اأَلْرَض للَِّه َوِلَرُسوِلِه [ "رواه البخاري )

فتح الباري عند شرحه هلذا  احلديث : )ومل أر من صرح بنسب اليهود املذكورين والظاهر أنهم بقايا 

من اليهود تأخروا باملدينة بعد إجالء بين قينقاع وقريظة والنضري والفراغ من أمرهم ، ألنه كان قبل 

خيرب كما سيأتي بيان ذلك كله يف املغازي ، وقد  إسالم أبي هريرة ، وإمنا جاء أبو هريرة بعد فتح

أقر النيب صلى اهلل عليه وسلم يهود خيرب على أن يعملوا يف األرض كما تقدم ، واستمروا إىل أن 

أجالهم عمر ، وحيتمل واهلل أعلم أن يكون النيب صلى اهلل عليه وسلم بعد أن فتح ما بقي من خيرب 

ليهود ثم سألوه أن يبقيهم ليعملوا يف األرض فبقاهم ، أو كان أمر بإجالء من بقي ممن صاحل من ا

قد بقي باملدينة من اليهود املذكورين طائفة استمروا فيها معتمدين على الرضا بإبقائهم للعمل يف 

أرض خيرب ثم منعهم النيب صلى اهلل عليه وسلم من سكنى املدينة أصاًل واهلل أعلم( أ.هـ  وعن ابن 

ما : )َأنَّ ُعَمَر ْبَن اْلَخطَّاِب َأْجَلى اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى ِمْن َأْرِض اْلِحَجاِز ، َوَكاَن َرُسوُل عمر رضي اهلل عنه

اَنِت اأَلْرُض ِحنَي اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َلمَّا َظَهَر َعَلى َأْهِل َخْيَبَر َأَراَد َأْن ُيْخِرَج اْلَيُهوَد ِمْنَها ، َوَك

َم َأْن َيْتُرَكُهْم َعَلى َظَهَر َعَلْيَها ِللَِّه َوِلَرُسوِلِه َوِلْلُمْسِلِمنَي ، َفَسَأَل اْلَيُهوُد َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّ

َوَسلََّم : ]ُنِقرُِّكْم َعَلى َذِلَك َما َأْن َيُكفُّوا اْلَعَمَل ، َوَلُهْم ِنْصُف التَّْمِر ، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه 

(" 0110( ومسلم )4012ِشْئَنا[ َفَأَقرُّوا َحتَّى َأْجالُهْم ُعَمُر ِفي ِإَماَرِتِه ِإَلى َتْيَماَء َوَأِرحَيا( "رواه البخاري )

 وعن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال : )ملا فدع أهل خيرب عبد اهلل بن عمر قام عمر خطيبًا فقال إن

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان عامل يهود خيرب على أمواهلم وقال نقركم ما أقركم اهلل وإن 

عبد اهلل بن عمر خرج إىل ماله هناك فعدي عليه من الليل ففدعت يداه ورجاله وليس لنا هناك عدو 

ي احلقيق غريهم هم عدونا وتهمتنا وقد رأيت إجالءهم فلما أمجع عمر على ذلك أتاه أحد بين أب

فقال يا أمري املؤمنني أخترجنا وقد أقرنا حممد صلى اهلل عليه وسلم وعاملنا على األموال وشرط 

ذلك لنا فقال عمر أظننت أني نسيت قول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كيف بك إذا أخرجت من 
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بت يا عدو خيرب تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة فقال كانت هذه هزيلة من أبي القاسم قال كذ

اهلل فأجالهم عمر وأعطاهم قيمة ما كان هلم من الثمر مااًل وإباًل وعروضًا من أقتاب وحبال وغري 

(" قال ابن حجر رمحه اهلل يف الفتح عند تعليقه على هذا احلديث : ) وقد 2241ذلك( "رواه البخاري )

 بن عتبة قال : ما زال عمر حتى وقع لي سببان آخران أحدهما : رواه الزهري عن عبيد اهلل بن عبد اهلل

وجد الثبت عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه قال : ] ال جيتمع جبزيرة العرب دينان [ فقال : من 

كان له من أهل الكتابني عهد فليأت به أنفذه له ، وإال فإني جمليكم . فأجالهم . أخرجه ابن أبي 

ينة من طريق عثمان بن حممد األخنسي قال : )ملا كثر شيبة وغريه: رواه عمر بن شبة يف أخبار املد

يف أيدي املسلمني وقووا على العمل يف األرض أجالهم عمر . وحيتمل أن  -أي اخلدم  -العيال 

يكون كل من هذه األشياء جزء علة يف إخراجهم . واإلجالء اإلخراج عن املال والوطن على وجه 

 اإلزعاج والكراهة(أ.هـ.

د والنصارى مّر مبراحل من عهد النيب صلى اهلل عليه وسلم فما بعد على حسب فاإلخراج لليهو

الوقائع واألحداث واملصلحة وكان وصيته صلى اهلل عليه وسلم األوىل عند وفاته وآخر ما تكلم به وما 

ذلك إال ألهميته وعظمته وفائدته وملا جاء الصديق رضي اهلل عنه انشغل حبروب الردة ومل تطل 

ان عمر الفاروق هو الذي أجلى من بقي كما سبق يقول الشوكاني رمحه اهلل يف "نيل مدته فك

أنه جيب  –أي ) أخرجوا املشركني من جزيرة العرب (  –(": )وظاهر حديث ابن عباس 1/241األوطار )

إخراج كل مشرك من جزيرة العرب سواء كان يهوديًا أو نصرانيًا أو جموسيًا ويؤيد هذا ما يف حديث 

ئشة املذكور بلفظ ) ال يرتك جبزيرة العرب دينان ( وكذلك حديث عمر وأبي عبيدة بن اجلراح عا

لتصرحيهما بإخراج اليهود والنصارى وبهذا يعرف أن ما وقع يف بعض ألفاظ احلديث اإلقتصار على 

د العام ال األمر بإخراج اليهود ال ينايف األمر العام ملا تقرر يف األصول : أن التنصيص على بعض أفرا

يكون خمصصًا للعام املصرح به يف لفظ آخر وما حنن فيه من ذلك (أ.هـ وقال ابن عبد الرب رمحه اهلل 

يف االستذكار : ) قال الشافعي : جزيرة العرب اليت أخرج عمر اليهود والنصارى منها : مكة واملدينة 

له ) فأما اليمن فليس من جزيرة واليمامة وخماليفها فأما اليمن فليس من جزيرة العرب ( أ.هـ وقو
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العرب ( فاحلديث الصحيح يرده وهو األمر باإلخراج من جنران حيث قال : ]أخرجوا يهود من احلجاز 

( وإسناده صحيح وسبق ذكره وجنران من اليمن 2111وأهل جنران من جزيرة العرب[ روه الدرامي ) 

وآخره نون وهو عدة مواضع منها جنران من قال يف ) مراصد االطالع ( : )جنران بالفتح ثم السكون 

خماليف اليمن من ناحية مكة وبها كان خرب األخدود وكان فيها أساقفة مقيمون منهم السيد 

والعاقب الذين جاءوا النيب صلى اهلل عليه وسلم يف أصحابهما ، ودعاهم إىل املباهلة وبقوا بها حتى 

خمتار الصحاح : ) جنران بلد باليمن ( أ.هـ وهم  أجالهم عمر رضي اهلل عنه(أ.هـ وقال الرازي يف

النصارى الذين نزل فيهم صدر سورة آل عمران أكثر من مثانني آية وفدوا على النيب صلى اهلل عليه 

وسلم يف العام التاسع من اهلجرة يقول حذيفة رضي اهلل عنه )جاء العاقب والسّيد ـ صاحبا جنران ـ 

ه وآله وسّلم، يريدان أن يالعناه. قال: فقال أحدهما لصاحبه: ال تفعل، إىل رسول الّله صّلى الّله علي

فوالّله لئن كان نبّيًا فالعّنا ال نفلح حنن وال عقبنا من بعدنا. قاال: إّنا نعطيك ما سألتنا وابعث 

ران ( حتت ) باب قصة أهل جن141معنا رجال أمينًا وال تبعث معنا إاّل أمينًا .. احلديث( رواه البخاري )

( قال ابن حجر رمحه اهلل يف الفتح : ) بلد كبري على سبع مراحل من مكة إىل جهة اليمن يشتمل 

صلى  -على ثالثة وسبعني قرية مسرية يوم للراكب السريع (أ.هـ وقد ذكر ابن إسحاق أن النيب 

 قصة أبي بعث عليًا إىل أهل جنران ليأتيه بصدقاتهم وجزيتهم ، وهذه القصة غري -اهلل عليه وسلم 

صلى اهلل عليه  -عبيدة ؛ ألن أبا عبيدة توجه معهم فقبض مال الصلح ورجع ، وعليٌّ أرسله النيب 

بعد ذلك يقبض منهم ما استحق عليهم من اجلزية ويأخذ ممن أسلم منهم ما وجب عليه  -وسلم 

من نصارى جنران ( : )وأخذ اجلزية 04/216من الصدقة (أ.هـ وقال ابن قدامه رمحه اهلل يف املغين )

( : )ُسّميت اليمن ألنها على ميني 4111وهم عرب (أ.هـ وقال البخاري رمحه اهلل عقب حديث رقم )

الكعبة والشام ألنها عن يسار الكعبة واملشأمة امليسرة واليد اليسرى الشؤمى واجلانب األيسر 

ني الكعبة" هو قول أبي األشأم(وقال ابن حجر تعليقًا على ذلك ) قوله "مّسيت اليمن ألنها عن مي

عبيدة قاله يف تفسري الواقعة وروي عن قطرب قال: إمنا ُسّمي اليمن مينًا لُيمنه والشام شأمًا لشؤمه 

وقال اهلمداني يف األنساب : ملا ظعنت العرب العاربة أقبل بنو قطن بن عامر فتيامنوا فقال العرب : 



 

 404من  134صفحة 
 

فُسّموا شامًا ، وقيل إن الناس ملا تفّرقت ألسنتهم  تيامنت بنو قطن فُسّموا اليمن ، وتشاءم اآلخرون

حني تبلبلت ببابل أخذ بعضهم عن ميني الكعبة فُسّموا مينًا وأخذ بعضهم عن مشاهلا فُسّموا شامًا ، 

وقيل أمنا مّسيت اليمن بيمن بن قحطان ، ومّسيت الشام بسام بن نوح ، وأصله شام باملعجمة ثم ُعّرب 

شأمة امليسرة ...اخل" يريد أنها مبعنى قال أبو عبيدة يف تفسري قوله تعاىل باملهملة ، قوله "وامل

(" أصحاب امليسرة ويقال لليد اليسرى 1"سورة الواقعة آية ) {وأصحاب املشأمة ما أصحاب املشأمة}

الشؤمى ، قال : ويقال للجانب األيسر األشام،انتهى. ويقال : املراد بأصحاب املشأمة أصحاب النار 

م مير بهم إليها وهي على ناحية الشمال ، ويقال هلم ذلك ألنهم يتناولون كتبهم بالشمال واهلل ألنه

تعاىل  أعلم(أ.هـ. وقد ذكر الفقهاء والعلماء رمحهم اهلل مسائل عدة حول السكنى واإلقامة لليهود 

اجلزية والنصارى يف جزيرة العرب ملاذا وما مدتها وشروطها وذلك ألهل الذمة الذين يدفعون 

للمسلمني عن يد وهم صاغرون وكذلك حال املعاهدين واملستأمنني الذين يقدمون إما لتجارة أو 

كرسٍل وسفراء أو يريدون مساع كالم اهلل وحنو ذلك أو يستوفون دينًا هلم عند أحٍد من الناس 

 ذلك وليس هنا موضع ذكرها وشرحها وتفصيلها ألنها ليست هي مثار نزاعنا وانتقادنا فنحن يف

نسري سرية النيب صلى اهلل عليه وسلم وخلفائه الراشدين حيث كان اليهود والنصارى يف زمانهم يف 

جزيرة العرب يف ضعٍف وصغاٍر وذلٍّ يدفعون اجلزية ليس هلم قوة وال سالح وال شوكة بل حتى خارج 

ية يف عهد عمر جزيرة العرب يف الشام ومصر وكانت الشروط املفروضة على أهل اجلزية واضحًة جل

رضي اهلل عنه وحبضرة املهاجرين واألنصار ختالف متام املخالفة الواقع الذي نتكلم فيه ومع أنهم 

كانوا يف صغار وليس هلم قوة ومع ذلك جاءت األحاديث الصحيحة وسنة اخللفاء الراشدين 

م واملسلمني بإخراجهم من جزيرة العرب وكان ذلك حتى تبقى جزيرة العرب خالصًة صافيًة لإلسال

ال يهودية وال نصرانية وال جموسية وال شرك فيها . قال ابن حجر رمحه اهلل عند تعليقه على حديث 

]أخرجوا املشكرين من جزيرة العرب[ الذي أورده البخاري يف كتاب اجلزية واملوادعة "باب إخراج 

م إخراج كل من دان بغري دين ( : )قال الطربي: فيه أن على اإلما4068اليهود من جزيرة العرب" برقم)

اإلسالم من كل بلد غلب عليها املسلمون عنوًة إذا مل يكن باملسلمني ضرورة إليهم كعمل األرض 
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وحنو ذلك ، وعلى ذلك أقّر عمر من أقّر بالسواد والشام ، وزعم أن ذلك ال خيتّص جبزيرة العرب بل 

رج جزيرة العرب جرت عليهم هذه الشروط يلتحق بها ما كان يف حكمها(أ.هـ. ومن كان يف الشام خا

حتى يبقوا يف دار اإلسالم وحتت دولة املسلمني فيقول عبد الرمحن بن غنم : كتبت لعمر بن 

اخلطاب رضي اهلل عنه حني صاحل نصارى الشام : )من نصارى مدينة كذا وكذا إنكم ملا قدمتم 

تنا وشرطنا لكم على أنفسنا أن ال حندث يف علينا سألناكم األمان ألنفسنا وذرارينا وأموالنا وأهل مل

مدينتنا وال فيما حوهلا ديرًا وال كنيسة وال قالية وال صومعة راهب وال جندد ما خرب منها وال حنيي 

منها ما كان خططًا للمسلمني وأن ال مننع كنائسنا أن ينزهلا أحد من املسلمني يف ليل وال نهار وأن 

يل وأن ننزل من رأينا من املسلمني ثالثة أيام نطعمهم وال نأوي يف نوسع أبوابها للمارة وابن السب

كنائسنا وال منازلنا جاسوسًا وال نكتم غشًا للمسلمني وال نعلم أوالدنا القرآن وال نظهر شركًا وال 

ندعو إليه أحدًا وال مننع أحدًا من ذوي قرابتنا الدخول يف اإلسالم إن أرادوه وأن نوقر املسلمني وأن 

م هلم من جمالسنا إن أرادوا اجللوس وال نتشبه بهم يف شيء من مالبسهم يف قلنسوة وال عمامة نقو

وال نعلني وال فرق شعر وال نتكلم بكالمهم وال نكتين بكناهم وال نركب السروج وال نتقلد السيوف وال 

ر وأن جنز مقاديم نتخذ شيئا من السالح وال حنمله معنا وال ننقش خواتيمنا بالعربية وال نبيع اخلمو

رءوسنا وأن نلزم زينا حيثما كنا وأن نشد الزنانري على أوساطنا وأن ال نظهر الصليب على كنائسنا 

وأن ال نظهر صليبنا وال كتبنا يف شيء من طرق املسلمني وال أسواقهم وأن ال نظهر الصليب على 

ال خنرج سعانني وال باعوثًا وال كنائسنا وأن ال نضرب بناقوٍس يف كنائسنا بني حضرة املسلمني وأن 

نرفع أصواتنا مع أمواتنا وال نظهر النريان معهم يف شيء من طرق املسلمني وال جناورهم موتانا وال 

 -نتخذ من الرقيق ما جرى عليه سهام املسلمني وأن نرشد املسلمني وال نطلع عليهم يف بنيان هلم 

ًا من املسلمني شرطنا لكم ذلك على أنفسنا وأهل وال نضرب أحد -فلما أتيت عمر بالكتاب زاد فيه 

ملتنا وقبلنا عليه األمان فإن حنن خالفنا يف شيء مما شرطناه لكم ووظفنا على أنفسنا فال ذمة لنا 

وال يشارك أحد منا  -ويف بعض الزيادات  -وقد حل لكم منا ما حيل من أهل املعاندة والشقاق 

سلم أمر التجارة وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثالثة أيام مسلمًا يف جتارة إال أن يكون على امل
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ونطعمه من أوسط ما جند ضمّنا ذلك على أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكننا وإن حنن غرينا أو 

خالفنا عما شرطنا على أنفسنا وقبلنا األمان عليه فال ذمة لنا وقد حل لك منا ما حيل ألهل 

بد الرمحن بن غنم إىل عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه فكتب هلم املعاندة والشقاق( فكتب بذلك ع

عمر : ) أن أمض هلم ما سألوه وأحلق فيه حرفني : اشرتط أن عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم أن ال 

يشرتوا من سبايانا شيئًا ومن ضرب مسلمًا عمدًا فقد خلع عهده (فأنفذ عبد الرمحن بن غنم ذلك 

م يف مدائن الشام على هذا الشرط روى ذلك عبد الرازق يف املصنف والبيهقي يف وأقرَّ من أقام من الرو

(:  رواه حرب 202السنن الكربى وغريهما ) قال ابن تيمية رمحه اهلل يف اقتضاء الصراط املستقيم )

وبة بإسناد جيد(أ.هـ وهو من األمور املشهورة املتواترة يقول ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه عند آية الت

(: ) وهلذا اشرتط عليهم أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه تلك 0611 -1/0614( ) 21)

الشروط املعلومة يف إذالهلم وتصغريهم وحتقريهم وذلك مما رواه األئمة احلفاظ(أ.هـ  وقال ابن 

 ( : 208تيمية رمحه اهلل يف اقتضاء الصراط املستقيم )

كتب الفقه والعلم وهي جممع عليها يف اجلملة بني العلماء من ) وهذه الشروط أشهر شيء يف 

األئمة املتبوعني وأصحابهم وسائر األئمة ولوال شهرتها عند الفقهاء لذكرنا ألفاظ كل طائفة 

فيها(أ.هـ وقوله يف هذا األثر ) سعانني أي العيد املعروف عند النصارى قبل عيدهم الكبري باسبوع 

ون والباعوث : استسقاء النصارى والقالية شبه صومعة تكون يف كنيسة وقيل هو مجٌع واحده سعن

للهجرة ( : )  211( عن أحداث سنة )08/06النصارى ( وقال ابن كثري رمحه اهلل يف البداية والنهاية )

ويف يوم قرئت شروط الذمة على أهل الذمة وألزموا بها واتفقت الكلمة على عزهلم عن اجلهات، 

ونودي بذلك يف البلد وألزم النصارى بالعمائم الزرق، واليهود بالصفر، والسامرة  وأخذوا بالصغار،

باحلمر، فحصل بذلك خري كثري ومتيزوا عن املسلمني( أ.هـ وقال ابن القيم رمحه اهلل يف معرض 

ذكره عن تالعب املستفتني باأللفاظ وزخرفة القول للوصول إىل إجابات حسب أهواء السائلني 

( : )وأذكر لك من هذا مثاال وقع يف 18-6/12إحقاق باطل فقال يف إعالم املوفعني )إلبطال حق و

زماننا وهو أن السلطان أمر أن يلزم أهل الذمة بتغيري عمائمهم وأن تكون خالف ألوان عمائم املسلمني 
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فقامت لذلك قيامتهم وعظم عليهم وكان يف ذلك من املصاحل وإعزاز اإلسالم وإذالل الكفرة ما 

رت به عيون املسلمني فألقى الشيطان على ألسنة أوليائه وإخوانه أن صوروا فتيا يتوصلون بها إىل ق

إزالة هذا الغيار وهي ما تقول السادة العلماء يف قوم من أهل الذمة ألزموا بلباس غري لباسهم املعتاد 

عليهم بسببه وزي غري زيهم املألوف فحصل هلم بذلك ضرر عظيم يف الطرقات والفلوات وجترأ 

السفهاء والرعاع وآذوهم غاية األذى فطمع بذلك يف إهانتهم والتعدي عليهم فهل يسوغ لإلمام ردهم 

إىل زيهم األول وإعادتهم إىل ما كانوا عليه مع حصول التميز بعالمة يعرفون بها وهل يف ذلك 

ن لإلمام إعادتهم إىل خمالفة للشرع أم ال فأجابهم من منع التوفيق وصد عن الطريق جبواز ذلك وأ

فجائتين الفتوى فقلت ال جتوز إعادتهم ، وجيب  –أي ابن تيمية  –ما كانوا عليه قال شيخنا 

إبقاؤهم على الزي الذي يتميزون به عن املسلمني ، فذهبوا ثم غريوا الفتوى ، ثم جاءوا بها يف قالب 

آخر ، فقلت : هي املسألة املعينة ، وإن آخر ، فقلت : ال جتوز إعادتهم ، فذهبوا ثم أتوا بها يف قالب 

خرجت يف عدة قوالب ، ثم ذهب إىل السلطان وتكلم عنده بكالم عجب منه احلاضرون ، فأطبق القوم 

على إبقائهم ، وهلل احلمد ( أ.هـ  والبن القيم رمحه اهلل كالم موسع ومفصل حول الشروط العمرية 

ه الشروط عمدة الفقهاء عرب العصور حول أهل الذمة على أهل الذمة يف كتاب أحكام أهل الذمة وهذ

يف بالد املسلمني ودار اإلسالم وليست هي حمل اخلالف مع خصومنا وأعداءنا ألن أحكام أهل الذمة 

معطلة من فرتات طويلة وال حمل هلا إال يف كتب الفقه والتفسري أما الواقع فال ذمة وال ذميني ال يف 

ت الوطنية املعاصرة اليت ساوت بني املسلمني والكافرين واملشركني مصر وال الشام يف ظل الدويال

وحكمتها الدساتري الوضعية والقوانني األرضية وأما شريعة اإلسالم فال حمل هلا من اإلعراب فقد 

هجرت وحنيت جانبًا وأصبحت ترى يف هذه الدويالت الرئيس النصراني والنصريي املشرك واجليوش 

وتتكون من خليط من نصارى ودروز ونصريية ومشركني ... اخل كما هو حال  اليت يقودها النصارى

( : ) 218-04/212سوريا اآلن ولبنان . يقول ابن قدامة رمحه اهلل يف املغين جمماًل أحكام أهل الذمة )

واملأخوذ يف أحكام الذمة ينقسم مخسة أقسام أحدها : ما ال يتم العقد إال بذكره وهو شيئان : التزام 

جلزية وجريان أحكامنا عليهم فإن أخل بذكر واحد منهما مل يصح العقد ويف معناهما ترك قتال ا
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املسلمني فإنه وإن مل يذكر لفظه فذكر املعاهدة يقتضيه . القسم الثاني : ما فيه ضرر على 

املسلمني يف أنفسهم وهو مثانية خصال ذكرناها فيما تقدم . وقد ذكرها رمحه اهلل يف املغين 

 وقطع الطريق عليه ،( وهي : )والزنى مبسلمة وإصابتها باسم نكاح ، وفنت مسلم عن دينه ، 04/048)

وقتله ، وإيواء جاسوس املشركني ، واملعاونة على املسلمني بداللة املشركني على عوراتهم أو مكاتبتهم 

ما فيه غضاضة على املسلمني ،  :، وذكر اهلل تعاىل أو كتابه أو دينه أو رسوله بسوء .القسم الثالث 

فيه إظهار منكر ، وهو مخسة ما  :وهو ذكر ربهم أو كتابهم أو دينهم أو رسوهلم بسوء . القسم الرابع 

أشياء ؛ إحداث البيع والكنائس وحنوها ، ورفع أصواتهم بكتبهم بني املسلمني ، وإظهار اخلمر واخلنزير 

والضرب بالنواقيس ، وتعلية البنيان على أبنية املسلمني واإلقامة باحلجاز ، ودخول احلرم ، فيلزمهم 

 :مجيع ما يف هذه األقسام الثالثة . القسم اخلامس  الكف عنه ، سواء شرط عليهم أو مل يشرط ، يف

التميز على املسلمني يف أربعة أشياء ؛ لباسهم ، وشعورهم وركوبهم ، وكناهم . أما لباسهم ، فهو أن 

يلبسوا ثوبا خيالف لونه لون سائر الثياب ، فعادة اليهود العسلي ، وعادة النصارى األدكن ، وهو 

وب واحد ، ال يف مجيعها ، ليقع الفرق ، ويضيف إىل هذا شد الزنار فوق الفاخيت ، ويكون هذا يف ث

ثوبه ، إن كان نصرانيا ، أو عالمة أخرى إن مل يكن نصرانيا ، كخرقة جيعلها يف عمامته أو قلنسوته 

، خيالف لونها لونها ، وخيتم يف رقبته خامت رصاص أو حديد أو جلجل ؛ ليفرق بينه وبني املسلمني يف 

وال مينعون لبس  ، ويشد الزنار حتت ثيابهم ، وختتم يف رقبتها م ، ويلبس نساؤهم ثوبا ملونًااحلما

فاخر الثياب ، وال العمائم ، وال الطيلسان ؛ ألن التمييز حصل بالغيار والزنار . وأما الشعور ، فإنهم 

اهلل عليه وسلم  حيذفون مقاديم رءوسهم ، وجيزون شعورهم ، وال يفرقون شعورهم ؛ ألن النيب صلى

فرق شعره . وأما الركوب ، فال يركبون اخليل ؛ ألن ركوبها عز ، وهلم ركوب ما سواها ، وال 

؛ رجاله إىل جانب وظهره إىل آخر ؛ ملا روى اخلالل ، بإسناده أن عمر  يركبون السروج ويركبون عرضًا

بالعرض . ومينعون تقلد  أمر جبز نواصي أهل الذمة ، وأن يشدوا املناطق ، وأن يركبوا األكف

السيوف ، ومحل السالح واختاذه . وأما الكنى ، فال يكتنوا بكنى املسلمني ، كأبي القاسم ، وأبي عبد 

اهلل ، وأبي حممد ، وأبي بكر ، وأبي احلسن ، وشبهها ، وال مينعون الكنى بالكلية ، فإن أمحد قال 
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صلى اهلل عليه وسلم ملا دخل على سعد بن عبادة  لطبيب نصراني : يا أبا إسحاق . وقال : أليس النيب

قال : " أما ترى ما يقول أبو اخلباب  وقال ألسقف جنران : أسلم أبا احلارث . وقال عمر لنصراني : يا 

وهي ]( : 04/212ابن قدامة رمحه اهلل يف املغين عن اجلزية ) ليقو أبا حسان ، أسلم تسلم ( أ.هـ

واألصل فيها ]..  -إىل أن قال  -..  [إلقامته بدار اإلسالم يف كل عام الوظيفة املأخوذة من الكافر 

 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ] الكتاب والسنة واإلمجاع أما الكتاب فقول اهلل تعاىل

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ

املغرية بن شعبة  أنه  وىوأما السنة فما ر {92}التوبة: [ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ

أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوا اهلل وحده أو تؤدوا اجلزية  جلند كسرى يوم نهاوند لقا

 وعن بريدة  أنه قال : كان رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إذا بعث أمريًا "(4011البخاري )"أخرجه 

: ، وقال له  على سرية أو جيش ، أوصاه بتقوى اهلل تعاىل يف خاصة نفسه ، ومبن معه من املسلمني خريًا

إذا لقيت عدوك من املشركني فادعهم إىل إحدى خصال ثالث ، ادعهم إىل اإلسالم ، فإن أجابوك ، 

فاقبل ، وكف عنهم ، فإن أبوا فادعهم إىل إعطاء اجلزية ، فإن أجابوك ، فاقبل منهم ، وكف عنهم ، 

جلزية يف فإن أبوا فاستعن باهلل وقاتلهم يف أخبار كثرية ، وأمجع املسلمون على جواز أخذ ا

يف املغين "ويقول ابن قدامة رمحة اهلل "(0240رواه مسلم )"وحديث بريدة الذي ذكره   [أ.هـاجلملة

وإذا مات اإلمام أو عزل وولي غريه فإن عرف ما عقد عليه عقد الذمة من كان قبله ]:  "(04/211)

ن عقد الذمة سواه وأل ًاأقرهم عليه ألن اخللفاء أقروا عقد عمر ومل جيددوا عقد صحيحًا وكان عقدًا

فأين هذا كله مما يدعيه املدعون ويفرتيه املفرتون بكذبتهم الصلعاء بأن التواجد [  أ.هـ مؤبد 

األمريكي يف جزيرة العرب هو من هذا الباب وأنهم أهل ذمة وأهل عهد وأمان وهل كالم الفقهاء 

الح وال عتاد ويقيمون ثالثة أيام اإل وأعالم املسلمني عن آحاد الكفرة حني يدخلون إىل بالدنا بال س

لضرورة من خالفهم يف إقرارهم يف بعض أجزاء جزيرة العرب وهم يف ضعف وذل وصغار ويدفعون 

هل يقاس على هؤالء قيام األسر والعوائل اليت حتكم هذه الدويالت بإدخال  اجلزية واخلراج ... إخل
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قبضتها عليها وتدخل الطائرات احلربية  اجليوش احلربية الصليبية لتحتل جزيرة العرب وحتكم

والدبابات واملدرعات وكل أنواع األسلحة اخلفيفة واملتوسطة والثقيلة وتفتح القواعد الربية واجلوية 

والبحرية وتقيم أسطوهلا اخلامس الذي يتحكم يف كل البحار احمليط بها لتصبح جزيرة العرب 

هذه العوائل واألسر تأمتر بأمر أمريكا وتنتهي بنهيها حمتلة عسكريًا ثم سياسيًا واقتصاديًا وتكون 

ترفع من رفعت وختفض من خفضت وتوالي من والت وتعادي من عادت وحتب من أحبت وتبغض من 

بغضت وتعرتف مبن اعرتفت وتسحب اإلعرتاف عمن سحبت وتكرم من أكرمت وتهني من أهانت أ

ع ركعوا وإن أمرتهم بالسجود سجدوا وإذا وحتارب من حاربت وتسامل من ساملت إن أمرتهم بالركو

روا إن قالت هلم ) إىل األمام سر ( ساروا وإن قالت ) إىل نوا أو إىل اليسار يّسشارت هلم إىل اليمني مّيأ

اخللف در ( داروا احلالل ما حللته أمريكا واحلرام ما حرمته أمريكا والشرع ما شرعته أمريكا العقل 

يت األبيض قبلتهم يف السراء والضراء منه تأتيهم التوجيهات عقلها واحلكمة حكمتها والب

والتعليمات والتهديدات باعوهم البالد وأخضعوا هلم العباد وطغوا يف البالد فأكثروا فيها الفساد 

وقالوا عنهم أهل ذمة وعهد وأمان وأعطوهم وهم ال ميلكون العطاء قلب األرض ومركزها حتى 

ييب يف العامل فيه أكرب القواعد العسكرية كقاعدة سلطان يف أصبحت أكرب مقر للتواجد الصل

اخلرج وقاعدة العديد والسيلية يف قطر وبقية القواعد يف الكويت واإلمارات ... وغريها من هذه 

ها اآلباء عن ثالدويالت وأصبحت بالدنا اليت قاتلنا عليها يف اجلاهلية وأسلمنا عليها يف اإلسالم وتوار

نا هذا مينحها الصنائع والعمالء لعدو اإلسالم واملسلمني األول أمريكا بناًء على األجداد إىل يوم

اتفاقاٍت بينهم ال يعلمها إال هذه األسر وأمريكا وفيها شروط احلماية األمريكية هلذه العوائل من أي 

رجيتها قال رئيس وزراء دويلة قطر وزير خا دتهديٍد أو خطر مقابل إعطاء أمريكا ما تشتهي وتريد وق

يف أحد برامج قناة اجلزيرة ومكنوا ألعداء األمة  [إن بينهم وبني أمريكا شروطًا ال ميكن البوح بها ]

اإلسالمية بأكملها يف أرض نبيهم صلى اهلل عليه وسلم ثم احتلوا منها البلدان بعد ذلك وكمموا 

ظهر احلقيقة ويهتك األستار األفواه وحاربوا الدعاة واعتقلوا وأسكتوا كل قوٍل أو صوٍت أو عامٍل ي
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ويكشف األسرار إرضاًء لعيون أمريكا وقدموا أبناء جلدتهم قرابني على أعتاب البيت األبيض األمريكي 

 أحد الفضالء يف أبيات له:وكما قال 

 وملوك هذي األرض أضحى شأنهم *** كــفـتــاة عـهــٍر مــا عــلـيها إزارُ 

 بئس اإلمام في المصاب اختارواأضحى الصليب في المصاب إمامهم *** 

ـــوهــم حـيـن الـمراد حمارُ   فــهــم الـمـطــايــا إن أرادوا مـطـيًة *** فســمُّ

 وهــم األســود على الشعوب وإنهم *** فـــي الـمـعــمـعــات حـمـائٌم تنهارُ 

 أدبـارُ أجــســامــهــم فــحــوامٌل قد أثـقلت *** ووجـــوهـــهــم فـــكــأنـهــا 

 وجـــيــوشـــهــم حــيـن اللقاء أذلٌة  *** وعــتــادهــم فـلـقــد كـســاه غبارُ 

 تلــــك الجيوش في الرخاء فوارٌس  *** وإذا الــكــريــهــة أقـبــلـت أبـكارُ 

 "فــالـبـنـتـاجون" أقامهم خدماً لهم  *** "والـكـبـتـاجــون" أحـــالهم أبقارُ 

 فــقــبــائــل عــربـيـــٌة  *** وســـالحــهــم فعلى الصليب يغارُ أنــســابـهــم 

ــمـوها مكًة  *** وقــــلـــوبــهــم فــزنـــادٌق فــجارُ   صــلـــواتــهــم قــد يــم 

 الشاعر : وكما قال 

 ينتسبُ  ـيرمــخــال كـابـى بـإل وىــه***  لهم   شموخ )المثنى( ظاهراً ولهم

 ربواـوالغ ا شعواــون ومــعـالمــوال***  مـهـتـومــكــح ننطواشوالحاكمون 

 ربـطـرهبةالبوح تستحيي وتض من***  كيةٍ ـبـف مـي ألـبـلـقـزال بــا تــــوم

 حتلبــون نحسو ن دمناـــن مـــحــون***  دروا دمناــدانا أهـــك أن عـيـفـكــي

 وكما قال يف الكافية الشافية رمحه اهلل :

 داء بالعدوانـــوا األعــطـلــاإلسالم كل جناية*** إذ س وجنوا على

 طغيانالن*** جهد الصديق وبغي ذي ــيا محنة اإلسالم والقرآن م
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 برهانــق والـــحـالــه بــابــتــنه*** وكــاصر ديـــوال هللا نــــوهللا ل

 يمانت منا عرى اإلــــعــط  ـقـــا*** ولـنـداؤه أرواحـت أعـفـطـخـتـل

ا أكرب حمدث يف هذا الزمان وكان إدخاهلم هلذه وأحدثوا أكرب احلدث يف بالد املسلمني وآوو

حتالل اليهودي اجليوش هو ثاني أكرب مصيبة حتل باملسلمني خالل قرن من الزمان بعد مصيبة اإل

ملسلمني لبالد الشام فقتلوا أهل اإلسالم وتركوا أهل الشرك واألوثان وأعانوا الكفار األمريكان على ا

ألطفال املسلمني ورملوا النساء املسلمات وفعلوا افقتلوهم وشردوهم وأسروهم ودمروا بلدانهم ويتموا 

األفاعيل فهم بذلك شر من اخلوارج من وجوه كثرية جدًا وحتى لو اختلف من اختلف يف بعض 

خره من مسائل فعلماء األجزاء هل تدخل يف جزيرة العرب أم ال وهل جيوز إقرار الذمي فيها أم ال إىل آ

اإلسالم ال خيتلفون أبدًا يف حرمة احتالل بلٍد من بالد املسلمني ومتكني األعداء منه وال خيتلفون أبدًا 

 على عينية الدفاع عن أي بلٍد حيتله الكفار ويدهمونه وكما قال يف الكافية الشافية رمحه اهلل :

 انـروفــعــملفوا بلفظة مكة *** فيه لهم قوالن ـتـم اخــإذا ه

 ة البلدانـلـبـه وقــرم اإللــهم خلف بأن مرادهم *** حـنـيـبــأف

 ورانــهم قوالن مذكـه لـيــلفظة أحمد *** فـوإذا هم اختلفوا ب

 برهانـــرادهم *** منه رسول هللا ذو الـــأن مـــب فٌ لْ أفبينهم خُ 

 نظير هذا ليس يحصر كثرة *** يا قوم فاستحيوا من الرحمنو

األمر هنا فإذا اختلف البعض يف بعض التعريفات حول جزيرة العرب فال خالف بينهم يف ذلك وك

حرمة إدخال اجليوش الصليبية ألي بقعٍة من بالد املسلمني فكيف جبزيرة العرب وإذا اختلفوا يف 

بعض مسائل العهد واألمان فال اختالف بينهم على حرمة دخلوهم بالسالح وحرمة مظاهرتهم على 

سلمني والداللة على عوراتهم وحرماتهم يف أي بلٍد من بلداٍن املسلمني فكيف جبزيرة العرب وهذا امل

أسامة بن الدن رمحه اهلل وسعى إلبطاله وفضحه وتعريته وقد أدرك منذ اإلمام الذي أدركه الشيخ 

أمريكا  خروجه من أفغانستان بعد سقوط اإلحتاد السوفييت وخروجه منها مدى املكر الذي متارسه
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وصنائعها خصوصًا بعد غزو الطاغية صدام لدويلة الكويت وحماربة اجملاهدين العائدين من 

عتقله آل سعود ولكان أسامة بن الدن قلياًل ال اإلمام أفغانستان واعتقاهلم وسجنهم ولو تأخر الشيخ

اجلدد يف جزيرة ني ييف السجن إىل اآلن فلذا أعد العدة ورتب أموره حلرب احملتلني اجلدد والصليب

 بعدها ضد أهداف صليبية ربالعرب فوقعت أحداث العليا يف الرياض ضد أهداف صليبية ثم اخل

كذلك ثم ما تالها من عمليات يف العامل كينيا وتنزانيا ثم ضد املدمرة العسكرية الصليبية 

تل الصلييب األمريكية يف خليج عدن ثم أعد ألكرب وأعظم وأمجل وأنكى عمليٍة وغزوة ضد هذا احمل

بتسعة عشر شابًا من شباب املسلمني بينهم سبعة عشر شابًا من أبناء جزيرة العرب وكان هذا األمر 

مقصودًا ومدروسًا وخمتارًا فكانت غزوات نيويورك وواشنطن يف عقر دار أمريكا وكما قال علي رضي 

ضد وزارة الدفاع العسكرية احلربية ) البنتاجون ( وضد [ َقْوٌم ِفى ُعْقِر َداِرِهْم إلَّا َذلُّوا َيِزَما ُغ]اهلل عنه 

القوة املالية واالقتصادية ) املركز التجاري العاملي ( واألهداف األخرى اليت مل تتم فكان ما كان وهو 

يعلم حينها أن أمريكا ستغزو أفغانستان ال حمالة ضربت أو مل تضرب وكانت التقارير تقول ذلك 

يكا كانت وضعت اخلطة لغزو أفغانستان قبل وقوع تلك الغزوات يف وخرجت فيما بعد بأن أمر

نيويورك وواشنطن عن طريق اخلارجية األمريكية والباكستانية وقد ذكرت ذلك يف بعض كتيب 

منها كتاب ) أسامة بن الدن جمدد الزمان وقاهر األمريكان ( وكتاب ) اهلل أكرب خرجت أمريكا ( 

قد ضربت خري من أن تغزو ومل تضرب وكما يقال ) أتغدى به قبل أن وكون أمريكا تغزو أفغانستان و

يتعشى بي ( ومبا أن أمريكا حمتلة لبالد املسلمني تتحكم فيها وحتمي السرطان اليهودي دويلة يهود 

وسيلة شرعية ممكنة وبعد التجربة مع  لطفلها املدلل وشبلها احملمي البد من جهادها وحماربتها بك

 يف أفغانستان لسنوات طويلة فال مستحيل يف حرب أمريكا فهي كاالحتاد اإلحتاد السوفييت

هلا وحربها وجيب جهاد وقتال وحرب االسوفييت كافرة حمتلة لبالد املسلمني فعالم حيرم جهادها وقت

االحتاد السوفييت وملاذا يتم غض الطرف عن الذهاب إىل أفغانستان أيام الروس وتتم حماربة من يريد 

ىل أفغانستان أيام أمريكا إال ألن هذه الدويالت مرتهنة لدى األمريكان حيركونها كيف الذهاب إ

شاءوا ومتى شاؤوا وبعد وقوع هذه الغزوات تبني كيف أن هذه الدويالت ودويالت أخرى قاتلت مع 
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أمريكا بكل شيء فقتلوا أهل اإلسالم يف أفغانستان وتركوا أهل الشرك واألوثان بل محوهم ودافعوا 

عنهم وأعانوا أمريكا الصليبية يف حربها تلك من قلب جزيرة العرب وأديرت تلك احلرب من قاعدة 

كلم( تقريبًا من عاصمة دويلة آل سعود وقد ذهبت بنفسي إىل تلك 011سلطان يف اخلرج على بعد )

ات القاعدة ومررت من أمامها ورأيت األمريكان فماذا كانوا يصنعون هل يهتمون بتوزيع املساعد

اإلنسانية أم يرسلون الطائرات ويديرون املعارك واألساطيل حلرب بلٍد من بلدان املسلمني وحتى لو 

أسامة بن الدن رمحه اهلل حول مشروعية ما قام به ألي سبب اإلمام ختلف من اختلف مع الشيخ ا

قواعد كان أو ألي مصلحة يدعيها هل يسيغ له ذلك جتويز أو إقرار أن تغزى أفغانستان من ال

الصليبية يف جزيرة العرب وهل يسيغ له ذلك تربير أو مترير ما يقوم به آل سعود من مظاهرٍة 

ـ ل لومناصرٍة ومعاونٍة ألمريكا يف حربها ضد املسلمني يف أفغانستان وحتى قبل غزو أفغانستان هل حي

حدًا من جزيرة العرب سعود وبقية أسر ودويالت ما يسمى باخلليج إعطاء اليهود والنصارى شربًا واآل 

ين حديث علي رضي اهلل عنه عن النيب أليسرحوا فيه وميرحوا بكل أسلحتهم وقواتهم العسكرية و

صلى اهلل عليه وسلم قال : ) فمن أحدث حدثًا أو آوى حمدثًا فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني 

ناهم فمن أخفر مسلمًا فعليه لعنة اهلل ال يقبل منه عدل وال صرف وذمة املسلمني واحدة يسعى بها أد

وأي " ( 0421( ومسلم )4021رواه البخاري )"واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل منه صرف وال عدل ( 

حدث أعظم من متكني أمريكا الصليبية من قلب العامل اإلسالمي وأي حمدث أعظم من اجليوش 

ومن أعظم ]:  "(6/128إعالم املوقعني )"اهلل يف  الصليبية احملتلة جلزيرة العرب قال ابن القيم رمحه

احلدث تعطيل كتاب اهلل وسنة رسوله ، وإحداث ما خالفهما ، ونصر من أحدث ذلك والذب عنه ، 

. وقد قال برويز مشرف قاتله اهلل [أ.هـومعاداة من دعا إىل كتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم 

جية األمريكية ) أرميتاج ( اتصل به بعد غزوات نيويورك وواشنطن يف مذكراته بأن نائب وزير اخلار

انتهى. هذا مع أنه مل يكن يف  [إن مل تتعاون معنا فسنعيد باكستان إىل العصر احلجري ]وقال له : 

كستان أي دور يف ما جرى فيا ترى ماذا قالوا آلل سعود يف االعمليات أي شخص من باكستان وال لب

عشر شابًا يف الغزوات من جزيرة العرب  سبعةاهدين وأمريهم من جزيرة العرب واتصاالتهم ورأس اجمل
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وإىل أي عصر سيعيدونهم ولذا ارمتوا يف أحضانهم وفتحوا الذراعني والساقني هلم حتى قال رئيس 

أي  [بأّن الدويالت الست مع األمريكان مثل املعزبات  ]وزراء دويلة قطر ووزير خارجيتها محد بن جاسم 

وقد قال أحدهم أبياتًا شديدة وقاسية ائر املتنافسات على الزوج وهذا يف أحد برامج قناة اجلزيرة رلضا

 بل ومقذعة ولكنها حتكي واقعًا:

 يا من حكمتم شأننا بعواجي *** من غير أي هدايٍة وســـراجِ 

 أضحت لكم أمريكا فحالً يمتطي ***صهوات أظهركم بغيرزواجِ 

 ئكم *** ولكي تنالوا قبلًة وتنـــــــــاجيتغرونها بالنفط من أثدا

ج  تتسابقون لحضنها فلعلكم *** أن تضفرون بأيرها الــــــــوال 

 كم مرة قد أولجته بفرجكم *** حتى انهرى من كثرة اإليـــالجِ 

 فغدوتُم كعجوز بغيٍ بضعها *** نتٌن وال تقوى على اإلفحــــاج

 اعتهـــا بغير رواجِ قد عاف منها كل خلٍّ نيكها *** وغدت بض

واهلل لو علموا أن يف عبادة الصلبان متشية ]:  "(4/026رسائلة )"وصدق ابن حزم رمحه اهلل حني قال يف 

أمورهم لبادروا إليها،فنحن نراهم يستمدون النصارى، فيمكنونهم من حرم املسلمني و أبنائهم ورمبا 

انتهى كالمه. وسبق ذكره  [وها بالنواقيس أعطوهم املدن والقالع طوعًا فأخلوها من اإلسالم وعمر

وجاء يف طبقات الشافعية قصة إنكار العز بن عبد السالم على ملك دمشق التنازل عن ديار املسلمني 

الف الصاحل إمساعيل ملا حت  ]: "(211-8/214)"وعقد الصلح مع الفرجنة الصليبني املعتدين فقال : 

الصليبيني وأسلمهم قلعة صفد وقلعة الشقيف وصيدا  ) املعروف بأبي اخلبيش حاكم دمشق ( مع

لينجدوه على الصاحل جنم الدين أيوب حاكم مصر ألن الصاحل  وبعض ديار املسلمني اختيارًا

إمساعيل خاف منه فكاتب الفرجنة ليساعدوه ضد ابن أخيه حاكم مصر فدخل الصليبيون دمشق 

العلماء شقًة عظيمة يف مبايعة الفرنج  لشراء السالح ليقاتلوا املسلمني فشق ذلك على سلطان

 [حيرم عليكم مبايعتهم ألنكم تتحققون أنهم يشرتونه ليقاتلوا به إخوانكم املسلمني ]السالح فقال : 
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وترك عز الدين الدعاء للحاكم يف اخلطبة، وجدد دعاءه يف اجلامع الذي كان يدعو به إذا فرغ من 

دا ُتِعزُّ به وليك وُتِذلُّ فيه عدوك وُيعمل فيه بطاعتك اخلطبتني اللهم أبرم هلذه األمة أمرا رش

وُينهى فيه عن معصيتك ( والناس يبتهلون بالتأمني والدعاء للمسلمني والنصر على أعداء اهلل 

امللحدين، فكاتب أعوان الشيطان السلطان بذلك وحرفوا القول وزخرفوه، فجاء كتابه باعتقال 

ال ثم وصل الصاحل إمساعيل وأخرج الشيخ بعد حماورات فبقي مدة معتق –عز الدين –الشيخ 

ومراجعات فأقام مدة بدمشق ثم انتزح عنها إىل بيت املقدس فوافاه امللك الناصر داود يف الفور فقطع 

عليه الطريق وأخذه وأقام عنده بنابلس مدة وجرت له معه خطوب ثم انتقل إىل بيت املقدس وأقام به 

ل وامللك املنصور صاحب محص وملوك الفرنج بعساكرهم وجيوشهم مدة ثم جاء الصاحل إمساعي

إىل بيت املقدس يقصدون الديار املصرية فسري الصاحل إمساعيل بعض خواصه إىل الشيخ مبنديله 

وقال له تدفع منديلي إىل الشيخ وتتلطف به غاية التلطف وتستنزله وتعده بالعود إىل مناصبه على 

ه علي وإن خالفك فاعتقله يف خيمة إىل جانب خيميت فلما أحسن حال فإن وافقك فتدخل ب

اجتمع الرسول بالشيخ شرع يف مسايسته ومالينته ثم قال له بينك وبني أن تعود إىل مناصبك وما 

كنت عليه وزيادة أن تنكسر للسلطان وتقبل يده ال غري فقال سلطان العلماء )واهلل يا مسكني ما 

ل يده يا قوم أنتم يف واد وأنا يف واد احلمد هلل الذي عافاني مما أرضاه أن يقبل يدي فضال أن أقب

فقال افعلوا ما  فقال له قد رسم لي إن مل توافق على ما يطلب منك وإال اعتقلتك ابتالكم به

وكان الشيخ يقرأ القرآن والسلطان  فأخذه واعتقله يف خيمة إىل جانب خيمة السلطان بدالكم

رنج تسمعون هذا الشيخ الذي يقرأ القرآن قالوا نعم قال هذا أكرب يسمعه فقال يوما مللوك الف

تسليمي لكم حصون املسلمني وعزلته عن اخلطابة بدمشق  قسوس املسلمني وقد حبسته إلنكاره عليَّ

وعن مناصبه ثم أخرجته فجاء إىل القدس وقد جددت حبسه واعتقاله ألجلكم فقالت له ملوك 

 انتهى كالمه . [لنا رجليه وشربنا مرقتهاالفرنج لو كان هذا قسيسنا لغس

 وكما قال أحد شعراء األندلس عن ملوك الطوائف يف األندلس : 

 ناِد الملوَك وقْل لهم *** ماذا الذي أحدثتمُ 
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 العدا وقعدتمُ  يديسالم في *** أأسلمتم اإل

 وجب القيام عليكم *** إذ بالنصارى قمتمُ 

 قتمُ ال تنكروا شق العصا *** فعصا النبي شق

 وقد زدت عليها مثانية أبيات فقلت :

 ناِد الملوَك وقْل لهم *** ماذا الذي أحدثتمُ 

 العدا وقعدتمُ  يديسالم في *** أأسلمتم اإل

 وجب القيام عليكم *** إذ بالنصارى قمتمُ 

 وا  *** ومن الروافض خفتممولليهود حميت

 مواــــإسالمنا حاربتموا  *** إذ للكتاب نبذت

 لبستمـــوا وكتمتـــوا تموا  *** بدلتموا حرف

 واــــــــوحرامه حللتموحالله حرمتموا *** 

 واـــــــوبالدنا ضيعتموا  *** إذ للعدو أبحتم

 أسرتموا وقهرتمواوالمسلمين قتلتموا  *** و

 أطفالهم يتمتموا *** ونسائهم رمــــــــــــلتموا

 وا واضعتمواـــــأموالهم وحقوقهم  *** أهدرتم

 تنكروا شق العصا  *** فعصا النبي شققتمواال 

حتالل األمريكي الصلييب للعراق وكان خمططًا له قبل أحداث أمريكا يف ثم جاء بعد ذلك اإل

 ورة ) بأحدث احلادي عشر من سبتمر ( فقد قال رئيس األستخبارات األسبق يفه( املش22/6/0122)

 [ي دخل البيت األبيض وقرار غزو العراق يف جيبه إن الرئيس األمريك ]عهد بوش االبن ) جورج تينيت( 

 أمثال نيوهناك تقارير ووثائق وحقائق بأن اجتماعات ولقاءات عقدت داخل أمريكا من كبار الصليبي
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أعدوا فيها اخلطط ملهامجة عدد من الدول قيل إنها  [) ديك تشيين وولفوتز ورامسفيلد وغريهم 

نطن بسنوات وكان املخطط يستهدف إعادة رسم اخلارطة سبع دول وذلك قبل غزوات نيويورك وواش

الشيخ وأقول هذا ردًا على من يقول بأن هجمات نيويورك وواشنطن هي السبب ويلقوا بالالئمة على 

 ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] بن الدن ومن معه  كما قال اهلل عز وجلاإلمام ا

والعراق  {131}األعراف: [ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ

 يكن له أي دور يف غزوات نيويورك وواشنطن واستعدوا لذلك ودقت طبول احلرب وجهزوا اخلطط مل

والعدة والعتاد من قلب جزيرة العرب ومن القواعد الربية والبحرية واجلوية اليت فيها عشرات اآلالف 

وامللك  –ك  وخرج حينها عبد اهلل بن عبد العزيز ولي العهد آنذانيمن اجلنود األمريكيني الصليبي

مع أن  [بأنه يف اعتقادي أنه ليست هناك حرٍب ]( وقال 0124نهاية عام ) –احلالي لدويلة آل سعود 

االستعداد على أشده وحصل الغزو وكان االنطالق الربي من دويلة الكويت اليت أعطت األمريكان 

يف هذه الدويالت  مساحات شاسعة لذلك وانطلقت الطائرات من القواعد املنتشرة يف جزيرة العرب

ومن البحار احمليطة بها أقلعت الطائرات من على أسطح حامالت الطائرات ومت اجتياح بلد من بلدان 

املسلمني فقتل مئات اآلالف وحصل التشريد والتدمري وانتهاك األعراض واغتصاب النساء وأسر 

ومات واملستشفيات والغذاء عم باملال والرجال واملعلداملسلمني وتعذيبهم وهذه األسر ودويالتها ت

بأنه لن حيلق حليته  ]والدواء واملاء حتى إن بندر بن سلطان سفري آل سعود لدى أمريكا قال حينها 

ودعموهم بقوات ) درع اجلزيرة ( وأعلن األمريكان  [حتى يتم إسقاط صدام حسني والتخلص منه

ن العامل مقسم باعتبار دول حينها مشروعهم اجلديد الذي مسوه ) بالشرق األوسط اجلديد ( أل

الغرب فالشرق األقصى واألدنى واألوسط أي بالنسبة لدول الغرب وإال فبالدنا هي قلب العامل 

ومركزه وبالد املشرق واملغرب هي بالنسبة جلزيرة العرب ولذا قال النيب صلى اهلل عليه وسلم يف 

جزيرة العرب ( فهي وسط    سف يفتعداد أشراط الساعة الكربى ) خسف باملشرق وخسف باملغرب وخ

بني املشرق واملغرب ولكن يف ظل هيمنة الغرب الصلييب على العامل يف العقود املتأخرة راجت هذه 
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التسمية على الكثري وإال فهي تسمية خاطئة ومسوا مشروعهم هذا أيضًا ) بالشرق األوسط الكبري ( 

ت ورمبا يف بطون الغواصات لينصبوهم يف وجاؤوا بالصنائع اجلدد على ظهور الدبابات والطائرا

األراضي اليت احتلوها وكل هذا مبساعدة هذه العوائل واألسر اليت تتحكم مبصري جزيرة العرب 

وكأنها مزارع هلم ولذويهم مينحونها من شاؤوا ومينعونها ممن شاؤوا واستقبلوا قادة الصليبني 

كوندليزا رايس .. إىل آخر تلك األمساء اجلدد بوش وبلري ورامسفيلد وديك تشيين وولفوتيز و

وأعطوهم األومسة وضيفوهم وأهدوهم الصقور والنسور حتى إن وزير خارجية آل سعود استقبل 

نظريته األمريكية الصليبية يف مدينة جدة بني مكة واملدينة يف وقت عيد ميالدها وأقام لذلك 

صارًا ) لكوند ليزا رايس ( وهذا نشر يف احتفاال وكعكًة وكان يناديها بالرتخيم ) ياكوندي ( اخت

وال زلت أتعجب من نفي هذا الصحف وعرب وسائل اإلعالم قرأته بنفسي وأنا يف السجن يف جرائدهم 

الوزير وأسرته من مقابلة أو مصافحة أو مفاوضة وزير خارجية دويلة يهود أو أي مسؤول آخر فيها 

اٌر وشناٌر وفضيحٌة عند الشعوب وتطبيٌع مع الكيان وإصدار البيانات يف ذلك ، ألن ذلك يف نظرهم ع

الصهيوني كما يقولون..اخل ، بينما ال جيدون غضاضة بل حيتفلون كما ترى حبامية دويلة يهود 

وما الفرق بني مصافحة "سييب ليفين" أو "كوندي" وبني لقاء "شارون" أو "بوش" وبني استقبال "وزير 

يهود" الكٌل كفاٌر أشراٌر أعداٌء ألمة حممد صلى اهلل عليه وسلم بل إن  دفاع أمريكا" أو "وزير دفاع دويلة

الذي يصافح األيادي األمريكية أقبح وأشنع من الذي يصافح األيادي اليهودية ، ألنه لوال أمريكا 

ومحايتها ودعمها وأسلحتها ومعّداتها وماهلا ملا بقيت دويلة يهود فهي طفلها املدّلل ولكن آل سعود ال 

وكما قال وزير خارجية السودان عثمان طه بأن أمريكا تتعامل مع هذه الدويالت بشكل قهون ، يف

مجاعي لتملي ما تريد وذلك كحال السجن يعزلون الشخص يف زنزانة انفرادية وال ال ثنائي 

جيعلونه يف اجلماعي ألنه يتقوى باآلخرين فلذا يتم العزل واالستقواء عليه فكذلك سياسة أمريكا 

هم وهذا الذي أقوله ليس من األسرار وال األمور اخلفية بل هو موثق ومكتوب ومسموع ومرئي مع

 ومشاهد ومشهور للعامة واخلاصة وكان حال أمريكا مع هذه الدويالت ما قال الشاعر : 

 ال تـرفـعـوا رأســـا ، فـــإن حـسـامـنـا    *** بــإزالـــة الـــــرأس الـعــزيــزة ُمــغـــرم
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 ـقــيــد قــيـــد أدهـــــمـــثـوثـة ، والــنــا *** مـبــ، فـــــإن عـيـونـ ال تـرفــعــوا كــف ـــاً 

ـــمـــــونـنــا  *** أن  الــثــغــور الــــفــفــي قـان ال تـنـطـقـوا حــرفــاً   نــاطــقــات تــكــم 

ـمــواـــــوإذا سـحـق *** وإذا ضـربــنــاكــم فـــــــال تـتــحــركــوا   ـنـاكــم فــــــال تـتــألـ 

ـــروا ــوإذا أجـعــنــاكــم فـــــــال تــ ـمــواــــوإذا ظـلـ*** تـــذم   مـنـاكــم فـــــــال تـتـظـلـ 

 الـصـيـام استـعـصـمـواـــــواوإال بـــفـكـلـ***  وافـإن قلنـا : كلـ عام لكمـطــقي الـــلــــن

 ونـا أمــركـــم وغـفـلـتـمـواـــمـتـمــــــسلـم *** ـديـكـم أنــكــــــوأجـمــل مـــا ل عـــربٌ 

مـحقـوق مـن الضــب الــطل***  ملـبـون حقـوقـكــــــاذا دهـاكـم ؟ تطــم  عـيـف مـحـر 

ممــتــون الـ غـافـلــون الـصـاــفـال***  اـمـوــتـأمـــا أنـ نـحــن الـذيــن نـقــول  ــنــــو 

 مــــنظو مــليـه وهـول عـــصـري الفـتج*** ذي لرحـنـا اـســـل األرض مــاألرض كـ

 رســمـــاهـد تـــــوالمـشـ ىَدور يـمــلــالـ*** اء ونشتهي ــشـنجري الشخوص كما ن

 سلمـــيحة مــســـق في األرض الفـــلم يب***  ا إال إذاــلـــــــن تـســتــريــح قــلــوبــن

إنها لبالدهم قاتلوا عليها يف اجلاهلية وأسلموا عليها يف اإلسالم ، والذي ]يقول عمر رضي اهلل عنه : 

رواه [" نفسي بيده ، لوال املال الذي أمحل عليه يف سبيل اهلل ما محيت على الناس من بالدهم شربًا

هلل عنه يقول هذا وهو حيمي نعم هي بالدنا وديارنا وأرضنا وإذا كان عمر رضي ا "(4111البخاري )

ملصاحل اإلسالم واملسلمني وللجهاد يف سبيل اهلل يقول عبد اهلل بن الزبري رضي اهلل عنه : أتى أعرابي 

يا أمري املؤمنني ، بالدنا ، قاتلنا عليها يف اجلاهلية ، وأسلمنا عليها يف اإلسالم ، عالم ]عمر ، فقال : 

 -وكان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفخ  -نفخ ويفتل شاربه حتميها ؟ قال : فأطرق عمر ، وجعل ي

فلما رأى األعرابي ما به ، جعل يردد ذلك عليه ، فقال عمر :  املال مال اهلل ، والعباد عباد اهلل ، واهلل 

وال مرواه أبو عبيد يف كتاب األ"  [يف شرب لوال ما أمحل عليه يف سبيل اهلل ما محيت من األرض شربًا

كيف مبن حيمي لنفسه ولعائلته وكيف مبن يغتصب األراضي ويتصرف فيها وفق شهواته ف "(211)
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نا وحبارنا ونفطنا ومالنا وأسرارنا للصليبني ؤورغباته وكيف إذا كان يعطي بالدنا وأرضنا ومسا

 الكافرين احملتلني لتكون منطلقًا للحروب الصليبية اجلديدة وكما قال الشاعر :

 باألمس كان لهم وطن 

 واليوم صار لهم كفن 

 من باع شبراً من بالدي 

 ن ــمـــال ثـــه وبــــبعت

ومعناه أن حيمي أرضا من   ، فصل يف احلمى ]:  "(062-8/061املغين ) "يقول ابن قدامة رمحه اهلل يف 

  ، املوات مينع الناس رعي ما فيها من الكأل ليختص بها دونهم وكانت العرب يف اجلاهلية تعرف ذلك

أوفى بكلب على نشز ثم استعواه ووقف له من كل ناحية من يسمع  ان منهم من إذا انتجع بلدًافك

ويرعى مع العامة فيما سواه فنهى   ، صوته بالعواء فحيثما انتهى صوته محاه من كل ناحية لنفسه

شيء عنه ملا فيه من التضييق على الناس ومنعهم من االنتفاع ب -صلى اهلل عليه وسلم-رسول اهلل 

ال  )   : يقول -صلى اهلل عليه وسلم-مسعت رسول اهلل   : هلم فيه حق وروى الصعب بن جثامة قال

َوَقاَل َبَلَغَنا َأنَّ النَِّبيَّ َصلَّى  "(2421البخاري )"وأقول : هو عند – "رواه أبو داود"  ( محى إال هلل ولرسوله

يف املاء   : الناس شركاء يف ثالث وقال ) [ُعَمَر َحَمى السََّرَف َوالرََّبَذَة اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َحَمى النَِّقيَع َوَأنَّ

عن رجل من أصحاب  "(4122( وأبي داود ) 24182أمحد )") وأقول : هو عند  "رواه اخلالل"  ( النار ، والكأل

ن الناس النيب صلى اهلل عليه وسلم بلفظ ) املسلمون  شركاء .. ( وإسناده صحيح ( وليس ألحد م

فكان له أن  -صلى اهلل عليه وسلم-سوى األئمة أن حيمي ملا ذكرنا من اخلرب واملعنى فأما النيب 

لكنه مل حيم لنفسه شيئا وإمنا   ( ال محى إال هلل ولرسوله )   : حيمي لنفسه وللمسلمني لقوله يف اخلرب

النقيع خليل  -عليه وسلمصلى اهلل -محى النيب  )   : فقد روى ابن عمر قال  ، محى للمسلمني

وإسناده ضعيف لكنه يتقوى  "(6161، 6148، 1611أمحد ) "قول قد رواه أ)و "رواه أبو عبيد"  ( املسلمني

فيكثر فيه اخلصب ملكان ما يصري فيه من املاء وأما   ، موضع ينتقع فيه املاء  : بشواهده ( والنقيع بالنون
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ولكن هلم أن حيموا مواضع لرتعى فيها خيل   ، نفسهم شيئاسائر أئمة املسلمني فليس هلم أن حيموا أل

وماشية الضعيف من   ، اجملاهدين ونعم اجلزية وإبل الصدقة وضوال الناس اليت يقوم اإلمام حبفظها

والشافعي يف صحيح   ، الناس على وجه ال يستضر به من سواه من الناس وبهذا قال أبو حنيفة ومالك

ال محى إال هلل  )   : أن حيمي لقوله -صلى اهلل عليه وسلم-يس لغري النيب ل  : قوليه وقال يف اآلخر

فلم ينكر عليهما فكان إمجاعا وروى   ، ولنا أن عمر وعثمان محيا واشتهر ذلك يف الصحابة  ( ولرسوله

يا أمري   : أتى أعرابي عمر فقال  : أحسبه عن أبيه قال  ، أبو عبيد بإسناده عن عامر بن عبد اهلل بن الزبري

وجعل   ، فأطرق عمر  ؟ بالدنا قاتلنا عليها يف اجلاهلية وأسلمنا عليها يف اإلسالم عالم حتميها  ، املؤمنني

ونفخ فلما رأى األعرابي ما به جعل يردد ذلك   ، ينفخ ويفتل شاربه وكان إذا كربه أمر فتل شاربه

وال ما أمحل عليه يف سبيل اهلل ما محيت شربا من واهلل ل  ، املال مال اهلل والعباد عباد اهلل  : فقال عمر

بلغين أنه كان حيمل يف كل عام على أربعني ألفا من الظهر وعن أسلم   : األرض يف شرب وقال مالك

واتق   ، اضمم جناحك عن الناس يّنيا ُه  : حني استعمله على محى الربذة يّنمسعت عمر يقول هُل  : قال

أدخل رب الصرمية والغنيمة ودعين من نعم ابن عوف ونعم ابن عفان دعوة املظلوم فإنها جمابة و

يا أمري   : وإن هذا املسكني إن هلكت ماشيته جاء يصرخ  ، فإنهما إن هلكت ماشيتهما رجعا إىل خنل وزرع

وأسلموا عليها   ، أم غرم الذهب والورق إنها أرضهم قاتلوا عليها يف اجلاهلية يَّاملؤمنني فالكأل أهون عل

ما محيت على الناس   ، يف اإلسالم وإنهم لريون أنا نظلمهم ولوال النعم اليت حيمل عليها يف سبيل اهلل

وهذا إمجاع منهم  [مع خالف يف بعض األلفاظ "(4111البخاري )"قد رواه ]من بالدهم شيئا أبدا  وأقول 

وقد روي  - عليه وسلمصلى اهلل-وألن ما كان ملصاحل املسلمني قامت األئمة فيه مقام رسول اهلل 

)   ( ما أطعم اهلل لنيب طعمة إال جعلها طعمًة ملن بعده )   : أنه قال -صلى اهلل عليه وسلم-عن النيب 

ويغين عنه حديث  ["أ.هـفيه غرابة ونكارة ]( وقال ابن كثري 2124( وأبو داود )01أمحد )"وأقول رواه 

ا رسول اهلل َما ِلْلَخِليَفِة ِمْن َبْعِدَك ؟ َقاَل : ِمْثُل سعد بن متيم السكوني وكان من الصحابة قال قيل ي

سِط ، َوَرِحَم َذا الرَِّحِم ، َفَمْن َفَعَل َغْيَر َذِلَك َفَلْيَس ِمنِّي ُقالَِّذي ِلي ِإَذا َعَدَل ِفي اْلُحْكِم ، َوْقَسَط ِفي ال

 –  "أ.هـ وإسناده صحيح[رجاله ثقات  ]رواه الطرباني وقال اهليثمي يف جممع الزوائد "َوَلْسُت ِمْنُه( 
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وأما اخلرب فمخصوص وأما محاه لنفسه فيفارق محى النيب صلى اهلل عليه  –ونعود لكالم ابن قدامة 

وسلم لنفسه ألن صالحه يعود إىل صالح املسلمني وماله كان يرده يف املسلمني ففارق األئمة يف ذلك 

بهم  موا إال قدرًا ال يضييق على املسلمني ويضّرحي وه فيما كان صالح املسلمني وليس هلم أنووسا

انتهى  [ألنه إمنا جاز ملا فيه من املصلحة ملا حيمي وليس من املصلحة إدخال الضرر على أكثر الناس 

 تحكالمه . وحديث عبد اهلل بن الزبري املذكور سابقًا صححه الدارقطين فيما نقله ابن حجر يف الف

أ.هـ  [قال الدراقطين يف غرائب مالك هو حديث غريب صحيح  ]: ( 4111حيث قال عند حديث )

( ألنه خياف اهلل ويتقيه  فهذا عمر يقول )لوال ما أمحل عليه يف سبيل اهلل ما محيت شربًا كالمه.

ويشفق على املسلمني ويسعى يف كل ما ينفعهم بل حتى حني طعن يستأذن عائشة يف مكان قربه 

نطلق إىل عائشة فقل : يقرأ عليكم عمر السالم وال تقل : أمري املؤمنني فإني ا ]ويقول البنه عبد اهلل : 

لست اليوم للمؤمنني أمريًا وقل : يستأذن عمر بن اخلطاب أن يدفن مع صاحبيه فسلم واستأذن ثم 

دخل عليها فوجدها قاعدًة تبكي فقال : يقرأ عمر بن اخلطاب عليكم السالم ويستأذن أن يدفن مع 

َذا اَلْت : َقْد ُكْنُت ُأِريُدُه ِلَنْفِسي َوأُلوِثَرنَُّه اْلَيْوَم َعَلى َنْفِسي ، َقاَل : َفَجاَء َفَلمَّا َأْقَبَل ِقيَل : َهصاحبيه َفَق

ِذي ُتِحبُّ َيا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعَمَر َقْد َجاَء ، َقاَل : اْرَفُعوِني َفَأْسَنَدُه َرُجٌل ِإَلْيِه َفَقاَل َما َلَدْيَك ؟ ، َقاَل : الَّ

ا َأَنا ُقِبْضُت َأِمرَي اْلُمْؤِمِننَي َقْد َأِذَنْت ، َفَقاَل : اْلَحْمُد ِللَِّه َما َكاَن َشْيٌء َأَهمَّ ِمْن َذِلَك اْلُمْضَطِجِع ، َفِإَذ

َأْدِخُلوِني ، َوِإْن َردَّْتِني َفُردُّوِني ِإَلى َفاْحِمُلوِني ُثمَّ َسلِّْم ، َفُقْل َيْسَتْأِذُن ُعَمُر ْبُن اْلَخطَّاِب َفِإْن َأِذَنْت َلَك َف

وإذا كان هذا كالم فقهاء املسلمني حول احلمى ملصلحة  "(4211رواه البخاري )" [َمَقاِبِر اْلُمْسِلِمنَي 

اإلسالم واملسلمني وإبعاد الضرر عنهم بأي صورة من الصور فكيف مبن حيمي األراضي ويقطع 

ت ألعداء اإلسالم واملسلمني ميلئونها بطائرتهم املفخخة ودباباتهم املفخخة اإلقطاعات ويبين اجملمعا

وصوارخيهم املفخخة وحامالت طائراتهم ومدمراتهم املفخخة وأسلحتهم اخلفيفة واملتوسطة 

ابي يف شرق جزيرة العرب فرأيت من املالعب بوالثقيلة املفخخة لقد زرت بعض اجملمعات يف مطلع ش

وغري ذلك ما مل أره يف حًي أو قرية أو هجرة من بالدي لعموم املسلمني .وكيف  واملالهي والفخامة

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ] احلال مبن يرى أن البلد ملك له وألهله وذريته كما قال اهلل عز وجل
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درسة مدرسة امللك فالن فاملدينة مدينة امللك فالن والطريق طريق امللك فالن وامل  [کگ

واملستشفى مستشفى امللك فالن واملسجد مسجد امللك فالن واجلسر جسر امللك فالن وامللعب 

ة امللك فالن واملطار رملعب امللك فالن والدوار دوار امللك فالن والنفق نفق امللك فالن والنافورة نافو

سعة امللك فالن والباب باب امللك فالن مطار امللك فالن واملكتبة مكتبة امللك فالن والتوسعة تو

واملطبعة مطبعة امللك فالن واجلامعة جامعة امللك فالن واملصنع مصنع امللك فالن واملدينة الطبية 

مدينة امللك فالن واملدينة الصناعية مدينة امللك فالن وامليناء ميناء امللك فالن والعقبة عقبة 

طئ شاطئ امللك فالن واملنتزه منتزه امللك فالن والقاعدة امللك فالن واحلي حي امللك فالن والشا

اجلوية قاعدة امللك فالن والقاعدة البحرية قاعدة امللك فالن والقاعدة الربية قاعدة امللك فالن 

ارة امللك فالن والسفينة سفينة امللك فالن وناطحة السحاب ناطحة امللك فالن ارة عّبوالعّب

ملقربة مقربة امللك فالن والدوري الرياضي دوري امللك فالن واملخطط خمطط امللك فالن وا

والكأس كأس امللك فالن ومسابقة القرآن مسابقة امللك فالن ومسابقة احلديث مسابقة امللك 

فالن وامليداليات ميداليات امللك فالن واألومسة أومسة امللك فالن والبلد بلد امللك فالن والشعب 

عائلة آل سعود ) وما يف البلد إال ها الولد ( ) ويا أرض اشتدي ما  كل الشعب جنسه وجنسيته جنس

عليك أحد قدي ( فاألرض أرضهم واملال ماهلم وحكمهم رشيد ونظرتهم ثاقبة فعالم بعد ذلك ال 

 من جزيرة العرب اليت ملكوها كما يظنون وملاذا ال يتكلمون بامسنا نيمينحون األمريكان الصليبي

 واقعهم وكما قال الشاعر يف قصيدته ) باسم الشعب وال يدري ( :ودوننا وهذا حاهلم و

 اتـــرآيـــالخي ابـــرح ورتلت في***        رايات كم أشرقت في سماء المجد

 التـــن الالــــمــــنا الرحــغايت هللا***        نا ــرتــسيــدو مــدنا يحــائر وكان

 ـالتـاً دويـمـلـا ظـــنـمـكـواليوم تح**    *     ـانق باإلسالم تحكمــحــة الــودول

 ته مغناةهقدأل الزحف والجيش في***          ةــيــلحرب غانفي اا ــتنـقود أمت
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 اتــار فراشــاوت على نـــا تهــكم***         لهاجـد أرـم لعوب تهاووا عنـــوك

قـــــال قـــوال ز   وآالت مــلــع هــدتــع مــصــــوالخ***          ناـعدتروالمزما ر 

 وراةــــــوت ودمتل مــوشرعةالخص***       جرهاـــنه القرآن في ة هللاــرعـوش

 راراتـــبرى قـنا الكــدتــونحن ع***         ئرةـااروخ وطــــم صـوعدة الخص

 اةـب حار وما للشعب منجـوالشع***        سفينة الشعب ضلت ال شراع لها 

 اةــومله والكأس والجنس مسالةٌ ***         ه ـالطغيان يسحقر وقهل والفـالج

 اتــــوظاهـــر الشعب أفراح وزين***           رحةـــعب آالم مبـن الشـاطــــوب

 اتقتــــاد تبشعب باألكـادة الـــــوق***         رت عزيمته اده الجوع واهـد هــق

دكم ب  وءاتمر وفي ليالي الخنى ضاعت   ***        همذلوا المال هدراً في مباد 

 احة الحرب في الهيجى إذاعاتـوس***          يةــفي السلم كأس وسيجار وغان

 ررأرض القدس أمواتــحــل يــوه***             ادة الشعب أموات بال كفنٍ ـــوق

 ن  سوءاتـــنكم للعيـــدت مـــلقد ب      ***      يا سوءة العمر في تاريخ أمتنا 

 ذراةــِ ان مـيــغـلطــله لـدرة الـــوق       ***   من يزرع اليوم شراً فالحصاد غداً 

 وكما قال اآلخر :

 نشوبه أو شــانـا بــنــرأي ل***     كم باسمنا نشب النزاع ولم يكن

 م يرفق بنا ثعبانـا ولـــنــحــن   *** م يشفق علينا عقــربــصحنا فل

 ال فرق إن رحل العدا أو رانوا***  ة ـــحتلــم الدناــل بــــــول كــوأق

 دانــــت األرواح واألبـــتلــواح  *** د إن استقلت أرضناـــيـفـاذا نــم

ني األمريكان والربيطانيني والفرنسيني وغريهم من قبل ينعم كل جزيرة العرب حمتله من الصليب

ال مشورة من أحد وأباحوا بالدنا ألول مرة يف صنائعهم الذين استعبدونا وسادوا يف بالدنا بغري رضانا و
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 فكانوا بذلك نظري أمثاهلم من اخلونة كابن العلقمي والطوسي وأبي رغال نيالتاريخ للصليبي

 وغريهم ممن دلوا على بالد املسلمني ومكنوا أعداء املسلمني من املسلمني وكما قال الشاعر :

 ودـــهـــــا اليوم في حمانا اليوإذ ***  ٍد ـــجـس األباة مشرق مــان أمـــك

 سودواـــذلتا أن ياكيف نرضى و ***  ة زوراً ـمـزيــــهـادة الــا قــادنـــس

 م رشيدــيهـس فــام وليـــأو إم ة أو صالح *** ـبـيـتـم قـهـيـس فــيــل

 ودـمـلــتـــاده الــان قــوابن داي هجروا المصحف الطهوروحاروا *** 

 دــديـــوتالشى من راحتينا الح ***   اهاً ـبــا جــنــدو مـــعـــأذل  الـــــف

 ودــــام فينا وعـــكـالح الحـوس دو *** ـعــا لــارنــت ديـحــيــبــتــواس

 صار صوت اإلعالم فيهم سعيد***  ما ـحق والحقيقة لـوا الــخــســـم

 دُ ـيـصــون حـــكـي أال يـالـبـال ي  *** ر والهواء وعوداً ـحـبـزرع الــــي

 دـيـذل عـوان والــهــوم الــن يأ  *** زور والضالل مذيعا ـُه الــرعــش

 حق سودـداة بالــهــوه الـــووج  *** شر بيض ـالـاة بـغـطـوه الـــووج

 بنودـه الـيـتـن راحـاوى مـهـتـت  ***  زيمة نصراً ـم الهـزعــن يــذل م

سيهم فكانوا أسودًا على شعوبهم ونعامات أمام أسيادهم الصليبني وضيعوا بالدنا ألجل عروشهم وكرا

 األمريكان وكما قال الشاعر :

 أضعتم قبلها القدسا***          مـــأضيعوها كما كنت

 اـــفقد أتقنتم الدرس***         وسيروا في جنازتها 

 تحفر الرمسا جنوداً ***         ها ــــــوأصبحتم لقاتل

 اـــتتقن الدوس نعاالً ***         ها ـلــاتـــوأصبحتم لق

 اـــخرس هاً ل  بُ  عبيداً ***         م ـكـلــوصرتم يا لجه
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 م حسنها شوسايقو  ***         واد ــــــا لقــهـمـأنسل

 اــســم : تعـكـوقيل ألم    ***   مــامتكــهــقد دفنت شل

هريرة رضي اهلل عنه يقول : ) َمْن َأَراَد َأْهَل  أبي ثوإذا كان النيب صلى اهلل عليه وسلم كما يف حدي

 "(0486رواه مسلم )"َهِذِه اْلَبْلَدِة ِبُسوٍء ، َيْعِني َأْهَل اْلَمِديَنِة ، َأَذاَبُه اللَُّه َكَما َيُذوُب اْلِمْلُح ِفي اْلَماِء ( 

ه وسلم ) من أراد وكما يف حديث سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل علي

ويف رواية له ) بدهم أو بسوء(  "(0482رواه مسلم )"أهل املدينة بسوٍء أذابه اهلل كما يذوب امللح يف املاء ( 

وعن عائشة رضي اهلل عنها قالت مسعت سعدًا رضي اهلل عنه قال : مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم 

فكيف مبن  "(0822رواه البخاري )"اع امللح يف املاء ( يقول )ال يكيد أهل املدينة أحد إال امناع كما ينم

 من أجل عرشه وملكه وإذا كان اهلل عز وجل يقول يكيد جزيرة العرب بأكملها ويسلمها للصليبني

 ھ ھ   ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ]

 ۋ ۋ ٴۇ   ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې   ې ۉ ۉ ۅ ۅ

 سنطيعكم يف كل األمر نيفكيف مبن قال لألمريكان الصليبي{ 92-95محمد:}[   وئ وئ

وليس فقط يف بعضه فمن الذي يقتل أهل اإلسالم ويرتك أهل الشرك واألوثان بل يعاون ويناصر 

 يف حروبهم أينما كانت فهم بذلك شر من اخلوارج بكثري يقول ابن تيمية يف نيويظاهر الصليبي

واخلوارج مع هذا مل يكونوا  ]:  "(4/112الفتاوى الكربى )"رج والرافضة يف معرض مقارنته بني اخلوا

يعاونون الكفار على قتال املسلمني والرافضة يعاونون الكفار على قتال املسلمني فلم يكفهم أنهم ال 

 عن الدين من أولئك يقاتلون الكفار مع املسلمني حتى قاتلوا املسلمني مع الكفار فكانوا أعظم مروقًا

املارقني بكثري كثري وقد أمجع املسلمون على وجوب قتال اخلوارج والروافض وحنوهم إذا فارقوا 

مجاعة املسلمني كما قاتلهم علي رضي اهلل عنه فكيف إذا ضموا إىل ذلك من أحكام املشركني 

 خان ملك املشركني ما هو من أعظم املضادة لدين اإلسالم  وكل من قفز إليهم منز كنائسا وجنك
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رتد عنه من اأمراء العسكر وغري األمراء فحكمه حكمهم وفيهم من الردة عن شرائع اإلسالم بقدر ما 

شرائع اإلسالم وإذا كان السلف قد مسوا مانعى الزكاة مرتدين مع كونهم يصومون ويصلون ومل 

ع أنه والعياذ للمسلمني م يكونوا يقاتلون مجاعة املسلمني فكيف مبن صار مع أعداء اهلل ورسوله قاتاًل

ستوىل هؤالء احملاربون هلل ورسوله احملادون هلل ورسوله املعادون هلل ورسوله على أرض الشام ا باهلل لو

وقال  انتهى كالمه . [ومصر فى مثل هذا الوقت ألفضى ذلك إىل زوال دين اإلسالم ودروس شرائعه 

وفيهم من معاونة الكفار على املسلمني ما  ]:  "(4/116الفتاوى الكربى )"ابن تيمية رمحه اهلل أيضًا يف 

ليس يف اخلوارج والرافضة حتب التتار ودولتهم ؛ ألنه حيصل هلم بها من العز ما ال حيصل بدولة 

املسلمني . والرافضة هم معاونون للمشركني واليهود والنصارى على قتال املسلمني وهم كانوا من 

ىل أرض املشرق خبراسان والعراق والشام وكانوا من أعظم األسباب يف دخول التتار قبل إسالمهم إ

أعظم الناس معاونة هلم على أخذهم لبالد اإلسالم وقتل املسلمني وسيب حرميهم . وقضية ابن 

العلقمي وأمثاله مع اخلليفة وقضيتهم يف حلب مع صاحب حلب : مشهورة يعرفها عموم الناس . 

صارى بسواحل الشام : قد عرف أهل اخلربة أن وكذلك يف احلروب اليت بني املسلمني وبني الن

الرافضة تكون مع النصارى على املسلمني وأنهم عاونوهم على أخذ البالد ملا جاء التتار وعز على 

الرافضة فتح عكة وغريها من السواحل وإذا غلب املسلمون النصارى واملشركني كان ذلك غصة عند 

ومسرة عند الرافضة .ودخل يف  مني كان ذلك عيدًاالرافضة وإذا غلب املشركون والنصارى املسل

الرافضة أهل الزندقة واإلحلاد من  النصريية و اإلمساعيلية وأمثاهلم من املالحدة القرامطة وغريهم 

وقال ابن القيم رمحه اهلل حول هذا ، انتهى كالمه  [ممن كان خبراسان والعراق والشام وغري ذلك

 املعنى يف الكافية الشافية:

 انـــسـنه وسل لـــصارم مـيح ب  *** ا أتى الطوسي بالحرب الصروكذ

 انـــيـنـــد البـــقواعوه ن أسِّ ـم  ***  سالم يهدم أصلهى اإلـــلإى ـــوأت

 رآنــــــقـه والـن اللــفروا بديـك ***   دارس للفالسفة األلىـمـر الـمـع

 انــل ذي أضغــم فعــقلها اليهـ   ***  ــى أوقاف أهل الدين بنـى الــوأت
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 انـع الفرقــهي البن سينا موض ***   ارت التيــشل اإلــويــحـــوأراد ت

 انـيونــميس التي كانت لذي ال  ***  شريعة بالنواـل الــويـــحــوأراد ت

 مكانذا ليس في المقدورواإلــ   ***ــ   أن هـــــن بـيـعـم اللـلـه عـنـكــل

 لدانــــة وسائر الفقهاء في الب  ***   فة والقضاـيـلــخــل الــتــال اذا قإ

 باألمر الذي هو حكمة الرحمن***   ذلك وساعد المقدور ـــى لــعــســف

 ان والقرآنـمـير اإلـي عسكــف  ***   وفهمـــــفأشار أن يضع التتار سي

 دانــح األبـالـصــل مـا ألجـني   ***    قون أهل مصانع الدـم يبـهـنــكــل

 روبة بوزانـضـا مــهــل لـثـم  ***    يــفغدا على سيف التتار األلف ف

 سبانـد والحـعـالـة بـروبـضـم   ***   لفهاأا في ـهنـيـان مئــمــذا ثـــوك

 الصلبان واكذا المجوس وعابد  ***   ودـهـيـداه الـسالم أعحتى بكى اإل

 رآنــيمان والقاإل سول وعسكر  ***  فشفى اللعين النفس من حزب الر

 عة مع أبي سفيانـيـوقـد الـهـش ***   د وقدـي أحــان فـــو كــوده لـــوب

 انـمـحـلـزق الـمـتــرى مـن يأأو ***  ذرهــى نــم وأوفــــهـنــيـر أعـــألق

 وقال أيضًا يف موضع آخر : 

 وكذلك الطوسي لما أن غدا*** ذا قدرة لم يخش من سلطان

 قرآن والفقهاء في البلدان    ***   لقضاة وحاملي الـقتل الخليفة وا

 بر اليونانـــادانوا بدين أك   ***       ة وماــسمـــذ هم مشبهة مجإ

ومن املعلوم عندنا أن السواحل الشامية ]:  "(4/116الفتاوى الكربى ) "ويقول ابن تيمية رمحه اهلل يف 

مًا مع كل عدو للمسلمني، فهم مع النصارى على إمنا استوىل عليها النصارى من جهتهم، وهم دائ

املسلمني، ومن أعظم املصائب عندهم فتح املسلمني للسواحل وانقهار النصارى ومن أعظم املصائب 
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النصارى  - والعياذ باهلل -عندهم انتصار املسلمني على التتار. ومن أعظم أعيادهم إذا استوىل 

لت بأيدي املسلمني حتى جزيرة قربص يسر اهلل فتحها عن على ثغور املسلمني فإن ثغور املسلمني زا

قريب وفتحها املسلمون يف خالفة أمري املؤمنني عثمان بن عفان رضي اهلل عنه فتحها معاوية بن أبي 

سفيان إىل أثناء املائة الرابعة . فهؤالء احملادون هلل ورسوله كثروا حينئذ بالسواحل وغريها فاستوىل 

؛ ثم بسببهم استولوا على القدس الشريف وغريه ؛ فإن أحواهلم كانت من  النصارى على الساحل

ثم ملا أقام اهلل ملوك املسلمني اجملاهدين يف سبيل اهلل تعاىل  كنور الدين  أعظم األسباب يف ذلك ؛

الشهيد وصالح الدين وأتباعهما وفتحوا السواحل من النصارى وممن كان بها منهم وفتحوا أيضا 

إنهم كانوا مستولني عليها حنو مائيت سنة واتفقوا هم والنصارى فجاهدهم املسلمون أرض مصر ؛ ف

حتى فتحوا البالد ومن ذلك التاريخ انتشرت دعوة اإلسالم بالديار املصرية والشامية . ثم إن التتار ما 

؛ فإن  دخلوا بالد اإلسالم وقتلوا خليفة بغداد وغريه من ملوك املسلمني إال مبعاونتهم ومؤازرتهم

هلم باألملوت وهو الذي أمر بقتل  منجم هوالكو الذي كان وزيرهم وهو النصري الطوسي كان وزيرًا

انتهى كالمه .وقال ابن القيم رمحه اهلل يف الكافية الشافية عن النصري  [اخلليفة وبوالية هؤالء

 الطوسي هذا :

 انِ ــمَ ـــِه َواإلِيـاِء ُرْسِل اللْعدَ ***   أ      َوَكَذا َنِصيُر الشِّْرِك ِفي أَْتَباِعهِ 

الَلََة ِمْن َسَفاَهِة َرْأِيِهمْ  يِن َوالقُْرآنِ ***    َنَصُروا الضَّ  َوَغَزْوا ُجُيوَش الدِّ

 انِ ــَ ِف األَْزمـِ الـطُّ ِبسَ ـلَْم َتْجِر قَ ***       َفَجَرى َعلَى اإلِْسالَِم ِمْنُهْم ِمْحَنةٌ 

الصليبيون على أفغانستان ثم العراق مبعاونة هذه العوائل واألسر اليت واليوم إمنا استوىل األمريكان 

 ڄ]  ه صلى اهلل عليه وسلمنبيلاهلل تعاىل مكنتهم من جزيرة العرب أرضًا وحبرًا وجوًا وقد قال 

أي معينًا هلم بل فارقهم وخالفهم ونابذهم وقال موسى  {28}القصص: [ڃ ڄ ڄ ڄ

أي معينًا  {11}القصص: [ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ] عليه الصالة والسالم
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للكافرين بك املخالفني ألمرك وهذه املظاهرة واملعاونة واملناصرة ألمريكا الصليبية الكافرة ومتكينها 

من بالد املسلمني هي الكفر البواح والردة الصراح عن دين اإلسالم بالكتاب والسنة واإلمجاع ومن فعل 

تلون أهل اإلسالم ويدعون أهل الشرك واألوثان قكانوا ي ذلك كان شرًا من اخلوارج الذين إمنا

ألنهم مجعوا بني قتل أهل اإلسالم يف أفغانستان والعراق وباكستان واليمن والصومال والشام 

ودعمهم ومظاهرتهم ومناصرتهم ألمريكا طاغوت العصر بكل أنواع الدعم واملناصرة وتركوا أهل 

م واستنكروا تدمري األصنام واألوثان واألضرحة والقبور الشرك واألوثان بل صاحبوهم وغضبوا هل

واستقبلوهم وضيفوهم وهشوا وبشوا هلم وال يكون للمسلمني يف مصٍر من األمصار حضور وقوة 

وشوكة إال سعوا مع أمريكا حلرب أولئك يف السر والعلن باألصالة والوكالة وباملال واإلعالم 

دعٍم وإنشاٍء ملا مسي بالصحوات يف العراق حلرب املسلمني والشيوخ وخري مثال على ذلك ما جرى من 

أنهكوا أمريكا فتحالفوا معها ومع العائلة األخرى يف األردن وغريها حلرب ووا ذاجملاهدين الذين آ

املسلمني هناك وكذلك ما جرى يف الصومال حني دعم الرئيس النصراني ) زيناو( رئيس وزراء 

ار املسلمني يف طوع أمريكا وعلى هواها صيكون احلاكمون لكل أمأثيوبيا لكي يغزو الصومال حتى 

وينتهون بنهيها وال يكون للمسلمني اجملاهدين األحرار موضع قدم يف أي مكان  ايأمترون بأمره

وساعدوا أمريكا إعالميًا أشد املساعدة وسوقوا ألمريكا ما تريد من تغريب للمسلمني وتغيري 

األكاذيب واإلفرتاء والبهتان والزور  قتشويٍه لإلسالم احلق وأهله واختالملعتقداتهم وتبديٍل لدينهم و

يج األفالم األمريكية واإلباحية الغربية واللباس واللغة والعادات وغري واجملاهدين وتراملسلمني على 

آل إبراهيم الفضائية  تواناملسلمني وأمركة اإلسالم وما ق ةالعامل وأمرك ةذلك سعيًا ألمرك

ة بأسرة آل سعود )وفهد بن عبد العزيز ( امللك األسبق وقت التمكني بعد أحداث الكويت إال املرتبط

ريبية وال حتارب أمريكا مجاعًة أو تيارًا مرتبطًا باإلسالم غمن صور هذه احلمالت اإلعالمية الت ةصور

رافات أو بدع من قريب أو بعيد حتى لو كان عند هذه اجلماعة أو التيار ما عندها من ضالالت أو احن

إال وجتد هذه األسر والعوائل مع أمريكا يف حربها على تلك اجلماعة أو ذلك التيار ويف املقابل 

يدعمون اخلصوم واألعداء هلم باملال واإلعالم وغري ذلك وخري مثال على هذا دعمهم للحكومات 
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أكثر من عقدين من بون لإلسالم كما جرى يف اجلزائر قبل تسالعلمانية والليربالية على من ين

الزمان حيث دعموهم باملليارات وكذلك دعمهم للطواغيت الساقطني ) حسين مبارك وزين 

ا بالعلمانية الفاصلة للدين عن احلياة مالعابدين بن علي ( يف مصر وتونس مع إعالنهما وتصرحيه

كان  وكذلك مشاركتهم ومعاونتهم مع حسين مبارك ودويلة يهود وأمريكا يف حصار غزة حيث

حينها معسكر ما يسمونه ) دول االعتدال والوسطية ( وهي الدولة اخلاضعة ألمريكا وسياساتها 

فرح أمريكا شيء إال أفرحهم وسرهم وال حيزن أمريكا وتنتهج النهج الليربالي الكافر وجتدهم ال ُي

والدعاة تلبية املشايخ العلماء وشيء إال أحزنهم وساءهم يسهرون لسهرها ويأملون ألملها اعتقلوا 

لطلبها وبنوا السجون املتكاثرة إرضاًء هلا ومحوا مساحات شاسعة يف ) الرياض وبريدة والدمام وأبها 

وجدة ( لتكون سجونًا للعلماء والدعاة واملشايخ وشباب املسلمني وفلذات أكبادهم من أجل عيون 

ألمريكا حتى تعربد يف األرض  أمريكا وزجوا بعشرات اآلالف من املسلمني فيها لسنوات طويلة خدمًة

وتنشر الفساد والكفر واإلحلاد ومتتص خريات البالد وتتحكم يف بالد املسلمني وتسرح ومترح كما 

تشاء فهي إهلهم الذي يعبدون والبيت األبيض كعبتهم اليت حوهلا يطوفون والغرب قبلتهم اليت 

 لى وكما قال الشاعر :إليها يتوجهون فهم أهدى سبياًل وطريقتهم يف نظرهم هي املث

 من كان للغرب عبد الفكر خاضعه **** فليس منا ولسنا منه في نسب 

 وكما قال اآلخر : 

 واسألوا الليل عن ظالم السجون *** اسألوا األرض عن رفات الضحايا 

 همهم فى فروجهم والبطـــــون*** إنما رزء أمتى فى رجـــــــــال 

 نينـتـل الــد أرجـنــداً عـــجــس***  اهم رـوقنا ونـــون فـــــــــيتعال

 م أتخموا إلى الغرب ميالــهــأن*** ا ــنـرأيـم فــهــونـــئـونا شــلـوب

 ثريا سهيالً ـح الـكـنـن يـمــأو ك*** ه يسعى إلــزار تــجـاه الـيــشــك
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وواسوهم وأظهروا  إذا قتل صلييب أمريكي أو بريطاني أو فرنسي حمتل لبالدنا أرسلوا هلم التعازي

احلزن واألسى عرب شاشاتهم وإعالمهم وإذا قتل املسلمون مل يكرتثوا لذلك ومل يقيموا له وزنًا وإذا 

نتشي طربًا يمن قادة اجملاهدين املسلمني فرحوا واستبشروا وكان إعالمهم يرقص لذلك و قتل أحٌد

األمريكان احملتلني لبالد  وكانت صحفهم تذكر اخلرب وتربزه كانتصاٍر وجمٍد وقع وإذا هوجم

وا داملسلمني يف العراق أو أفغانستان أو جزيرة العرب ضج إعالمهم وخرجت بياناتهم واستنكروا ونّد

وشجبوا ودانوا وخطبوا وكتبوا ورمبا خصصوا احللقات لذلك عرب قنواتهم الفضائية وإذا قتلت 

شيوخ يف أفغانستان وباكستان والعراق الطائرات األمريكية بطيار وبدون طيار األطفال والنساء وال

ويذكر اخلرب عرضًا وبسرعة وبال ضجة وال  رمع وال جميب وال شاجب وال مستنكاواليمن فال س

نعتذر وحصل خطأ ومل يكن األمر  ] لضجيج ويكفي بيان األمريكان أو احللف األطلسي الذي يقو

قتلون وال حيرك ذلك ساكنًا لدى ُياملسلمني  من وهكذا اآلف [مقصودًا وسنفتح حتقيقًا يف ذلك

الصنائع والعمالء وأصبح الذي يسري يف فلك أمريكا هو الوسطي واملعتدل وصاحب اإلسالم املنفتح 

والذي يعادي أمريكا الصليبية احملتلة الغازية لبالدي املسلمني هو اإلرهابي واملتشدد واملتطرف 

آل سعود  أسرة إىل آخره من ألقاب أطلقهاواخلارجي وكالب النار وشر قتلى حتت أديم السماء 

 وصدق اهلل إذ يقول "بالفئة الضالة"ومسوهم  وشيوخها وكتابها وإعالمها على املسلمني اجملاهدين

 مئ حئ جئ ی ی   ی ی ىئ ىئ ىئ   ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ]

ومكنوا { 33-92املطففني:}[ىتيت مت خت حت   جت يب ىب مب خب حب جب   يئ ىئ

الم وأهله ومواٍل ألمريكا والغرب الصلييب ونهجها يف القنوات لكل علماني وليربالي ومعاٍد لإلس

ت وقعالفضائية واإلذاعات والصحف ليكتمل املشهد يف احلرب املفتوحة على املسلمني اجملاهدين وملا 

غزوات ) نيويورك وواشنطن ( جأرت أمريكا وكان هلا خوار فارتعد املرتعدون وقالوا حنن معك ولسنا 

ن ليس منا ولسنا منه ثم حركوا شيوخهم وخطباؤهم وإعالمهم وصحفهم ضدك وأسامة بن الد

وكتابهم وجيوشهم ومباحثهم ومن حوهلم وبدأ التغيري للمناهج والتعليم والعقول والعادات وبدأت 
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حرب على كل ما يتصل باإلسالم واملسلمني على حلقات حفظ القرآن والدروس واحملاضرات وأهل 

وغريها وذلك أن الغزوات أصابتهم يف مقتٍل وإلرضاء أمريكا ولبوش اإلستقامة ومجع التربعات 

الغاضب شنوا محلتهم املسعورة يريدون أن يطفئوا نور اهلل ويريدون أن يبدلوا كالم اهلل ويأبى اهلل إال 

أن يتم نوره واهلل متم نوره ولو كره الكافرون فجاءت الدعوات حلوار األديان وتقاربهم وحوار 

ليت جتمع بني ما فرق اهلل ورسوله وتفرق بني ما مجع اهلل ورسوله وختالف قطعيات احلضارات وا

الشريعة وتصادم أسس ومبادئ اإلسالم املعلومة باالضطرار من دين املسلمني فالتقوا حينها بكل 

كافر ويهودي ونصراني ومشرك وبوذي وجموسي وهندوسي حتت عناوين براقة ومصطلحات خداعة 

والرهبان ... إخل لكي  ينية والبشرية فجمعوا األحبار والشيوخ واحلاخامات والقسة اإلنساكاألخّو

خيرجوا بقواعد مشرتكة وأرضية موحدة كما يقولون وواهلل لو رآهم ابن تيمية الذي ألف كتابه ) 

واهلل ال يدعو إىل هذا  ]اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم ( لقال بصوت عاٍل 

دين اإلسالم شيئًا ومن هو أجهل من محار أهله واهلل إن هذا كفر  ال يعرف من قره إال منضره ويحيو

مبا جاء به حممد صلى اهلل عليه وسلم وتبديل للكتاب والسنة والشريعة اإلسالمية ومن أعطى 

الضوء األخضر بذلك كما زعموا فهو كافر بدين اإلسالم ولو كان طول حليته باألمتار وعرضها 

 وكما قال الشاعر :  [ار وبياضها قد تعاقب عليه الليل والنهار باألشب

ـمــاحــٌر ضـجـو وفـيسط  ***     ومضت بنا األيام ، لـــيــٌل حالـكٌ   ٌك يتـــجهَّ

 ـدمـٍة يتــــهـلـيــضـُت فـيـوب ىـَ نـبـيُ ***     ومضت بنا األيام ، بــيـــت رذيلٍة 

م وــنـجـي***      ومضت بنا األيام ، مركب حسرة   وزورق فرحــٍة يتـــحــطَّ

ام ، موكب عزمنا  نــا يـــــتــــقـم***      ومضْت بنا األيَّ  دمـتــــوقٌف وعـــدوُّ

 يــوحــي صــداه بظالـم ال يــرحــم ***      غارة خوفنا معـت صوتا في موس

متاهـت ووضـع بـــالدنـ ***      ة ـهذا الصوت؟كل إجاب مـن أيـن  ــا يـــتـــأز 

مـعـن وجهها األحداث واختلط ال *** ت      رـــم حتى أسفاومضت بنا األي  د 
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 ـع أشـــأمــدافــشـــؤم وأصوات ال ***       داؤه ـــن وتجدد الصوت الغريـب

قـــمــا وتــنـوتجددت مأسات  ـغــما ونام الـضـي  ـنــأوصــــال أمـت ***       ت ـز 

حات وغريوا احلقائق وأصبح األمريكي الصلييب احملارب ذميًا أو معاهدًا أو مستأمنًا وقلبوا املصطل

وهذه الذمة أو العهد أو األمان ال ينقضها عمليًا عندهم شيء فلو قاتل املسلمني أو غزاهم أو سب 

مل نبيهم أو دينهم أو محل السالح أو فعل ما فعل فالذمة باقية والعهد مستمر واألمان كذلك وهذا 

ولو ]:  "(1/142إعالم املوقعني )"يقله أحد من علماء املسلمني املعتربين يقول ابن القيم رمحه اهلل يف 

أوجب تبديل األمساء والصور تبدل األحكام واحلقائق لفسدت الديانات وبدلت الشرائع واضمحل 

اإلهلية وليس فيها شيء من صفات  ةاإلسالم وأي شيء نفع املشركني تسميتهم أصنامهم آهل

وحقيقتها وأي شيء نفعهم تسمية اإلشراك باهلل تقربًا إىل اهلل وأي شيء نفع املعطلني حلقائق أمساء 

اهلل وصفاته تسمية ذلك تنزيهًا وأي شيء نفع الغالة من البشر واختاذهم طواغيت يعبدونها من دون 

رف ما يف مملكة الرب تعاىل املخرجني ألش يةوأي شيء نفع القدر اهلل تسمية ذلك تعظيمًا واحرتامًا

من طاعة أنبيائنا ورسله ومالئكته وعباده عن قدرته تسمية ذلك عداًل وأي شيء نفعهم نفيهم 

لصفات كاملة تسمية ذلك توحيدًا وأي شيء نفع أعداء الرسل من الفالسفة القائلني بأن اهلل مل 

يف القبور وال يعلم شيئًا من  خيلق السموات واألرض يف ستة أيام وال حييي املوتى وال يبعث من

املوجودات وال أرسل إىل الناس رساًل يأمرونهم بطاعته تسمية ذلك حكمة وأي شيء نفع أهل النفاق 

تسمية نفاقهم عقاًل معيشيًا وقدحهم يف عقل من مل ينافق نفاقهم ويداهن يف دين اهلل وأي شيء نفع 

لطانية وتسمية أوضاعهم اجلائرة الظاملة املناقضة ونه ظلمًا وعدوانًا حقوقًا سذاملكسة تسمية ما يأخ

لشرع اهلل ودينه شرع الديوان وأي شيء نفع أهل البدع والضالل تسمية شبههم الداحضة عند ربهم 

 صوفة اخلياالت الفاسدةتوعند أهل العلم والدين واإلميان عقليات وبراهني وتسمية كثري من امل

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ] يتلى عليهموالشطحات حقائق فهؤالء كلهم حقيق أن 

بيان المصيبة التي حلت بأهل ]وقال في فصل  .نتهى كالمه[ا{93}النجم: [ەئ ائ ائ ى

 في الكافية الشافية :[التعطيل والكفران من جهة األسماء التي ما أنزل هللا بها من سلطان 
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 ينزل بها الرحمن من سلطان  ***   يا قوم أصل بالئكم أسماء لم 

 انـــواقتلعت دياركم من األرك***      س ـتكم غاية التعكيسهي عكَّ 

 انـــمـــمنكم ربوع العلم واإلي  ***  هدمت تلك القصوروأوحشتتف

وقد جرى يف األعوام املاضية يف أمريكا وفرنسا والدمنارك والسويد وغريها من الدول من األذى هلل 

املسيئة واألفالم املستهزئة وكان أكرب ما عند  ولرسوله صلى اهلل عليه وسلم وإحراق القرآن والرسوم

آل سعود البيانات املدينة هلذا التصرف ومل تنتقض العهود وال املواثيق ومل يسحبوا سفريًا أو يطردوا 

العالقات التجارية معهم بينما ال يتوانون عن حرب املسلمني اجملاهدين باملال  سفريًا أو يقطعوا

ذبون عليهم الليل والنهار وسلم منهم اليهود والنصارى والصفويون واللسان والنفس ويفرتون ويك

الرافضة االثنا عشرية والدروز والنصريية واملشركون ومل يسلم منهم املسلمون اجملاهدون يف كل 

علم أن آل سعود شركاء يف احيثما وجدت األذى للمسلمني اجملاهدين ف ]مكان حتى يصح أن يقال 

 ا قال ابن القيم رمحه اهلل يف الكافية الشافية :وكم [ذلك وهلم ضلع فيه 

 ميانــى العـلــالوصف ال يخفى ع ***وقــواألمر وهللا العظيم يزيد ف

 رأيـ ـت وجوههم مكسوفة األلوان اً***دــيـــــوحــــرت هللا تـــوإذا ذك

 انــــنظر التيوس إلى عصا الجوب*** مثل ما  بل ينظرون إليك شزراً 

 انــرحـفـر الـاشـبـرون تـاشــبــتــي *** مـــمدحه شركاءهوإذا ذكرت ب

 انــب زمـيـبـت طـيـة أعــمــا زكـي*** ه ــنــح ديـــوهللا ما شموا روائ                    

 وأصبح اجلهاد يف عصرنا وفق نظرة آل سعود وشرعتهم املتأمركة كما قال الشاعر :

 ا )المعدان(ـهـمـد رســا( وأكـخـيـ)م***    دها ـاد أعـهـجــة الــارطــوكأن خ

 تخوض جهادها وسيوفها الصلبان***   لة أن ــرع األهــى شـــضـل قــال ب

 فتح السيقانـون وتـفـجـوى الـطــت  ***  أنــي بــضــا يقمالضيافة دائ كرم

 رانــســـا خـنـوابــا وثــرنـصــأوع***     اـادنــهــمعنى الجهاد بعصرنا إج
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 قمصانـا الـارنــمــن أطـاط مـخـوت***    ا ــنــمــاســعثمان يقتل كل يوم ب

 انــــربـــغـــرد الــغــتــا لــزارهــه  ***  ماذا على شجر إذا طرد الخريـف

 ميانـك العـلـحيـكـى تـلـت عـلـمـع***       د األذى إال إذا ـجـل ال تـحـكـي الــف

 انـنـم أطـــهـــالحـم وسـهـنـيـنـطـب  ***      واــدرعـتن ـيـعاردـت أن الـمـلـأع

 مالنـردى حـــند الـــم عـــهـوإذا ب  ***     نسكب الندىـند مـع وداً ـهـوبدوا ف

 انــــحــــــك األلــت لــوبعدها عزف  ***     صمتوا لديك لتلفظي النفس األخير

 رهم خذالنـصـغ نـلـــدوا وأبــــوع  ى     ***ولطالما وعدوا بنصرك في الوغ

 انــم أرســهــع لــقطـم تــل ولـيـخ***      ق سيف ولم تسرج لهم ـشـتـمـلم ي

 واـد خانـم قـهـعـيـمـوا وجـلـثــقد م***       عهم ـيـمـم قد كذبوا وجـهـعـيـمـجـف

أنهم قتلوا يهوديًا خري فلم أجد مرًة واحدة يف زمان أو مكان وقد قرأت تارخيهم وتاريخ حكمهم األ

واحدًا أو نصرانيًا أو جموسيًا واحدًا أو كافرًا أو مشركًا واحدًا بل كل قتالهم من قبائل جزيرة 

العرب قدميًا وحديثًا عرب جنودهم مباشره أو قتالهم من املسلمني يف بلدان عدة عرب الدعم واملناصرة 

حبرًا وجوًا ومااًل وإعالمًا .. إىل آخره من صور واملظاهرة واملواالة ألمريكا وبريطانيا وغريها برًا و

املظاهرة كما حصل يف أفغانستان وباكستان والعراق واليمن والصومال وهم ملن يعرف حاهلم ويقرأ 

فإن هؤالء التتار ال ]:  "(4/160الفتاوى الكربى )"تارخيهم كما قال ابن تيمية رمحه اهلل عن التتار يف 

بل يقاتلون الناس حتى يدخلوا فى طاعتهم، فمن دخل فى طاعتهم كفوا  يقاتلون على دين اإلسالم،

عنه وإن كان مشرًكا أو نصرانًيا أو يهودًيا، ومن مل يدخل كان عدًوا هلم وإن كان من األنبياء 

فيجب على   . وقد أمر اهلل املسلمني أن يقاتلوا أعداءه الكفار، ويوالوا عباده املؤمنني  . والصاحلني

من جند الشام ومصر واليمن واملغرب مجيعهم، أن يكونوا متعاونني على قتال الكفار، وليس  املسلمني

فهؤالء التتار أقل ما جيب عليهم أن يقاتلوا من   . لبعضهم أن يقاتل بعًضا مبجرد الرياسة واألهواء
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ال يليهم من الكفار، وأن يكفوا عن قتال من يليهم من املسلمني، ويتعاونون هم وهم على قت

 انتهى كالمه [ الكفار

 وهم كما قال الشاعر : 

 ال يـــرى    ***    غـيــري وأعـــرف مـــا يـحــاك وُيــبــرم وأرى بـعـيـن بصـيـرتـي مــــا

 قـيـقـة مـــا يـمــض  ويـؤلــمــحــب الـ***    كـتـ ـومـي فـفي    ـــي قــن بنـم عـتـــوإذا سأل

مــعــــر شـــآثـ***    يـمــحــو مـ اك مـن    ـــهـنــــف ال تسألـوا عـن حالـهـم  ــبــه ويـــهـــد 

 ـبـد ويـظـلــمــتــيـف ويـســعـضــتــف الـك ـه عـلى    ***    ــادتـعـــي ســنـبـوهـنـاك مــن ي

 الــدرهــم ـاتــرمــمـكـه فـــي الــضــِ ـمـ***    وي ـى شهـواتـه   ــلــو عــخـسـوهنـاك مـن ي

 ــوت أمـــر مــبــرمــمـــي وأن الـــضــمـ***    تـ    ــه ـَ ـالــنـسـى بـــأن رحـوهـنـاك مـــن ي

وقد قال مسلم أملاني دخل يف اإلسالم يف السنوات املاضية بعد قراءته عن اإلسالم والقرآن والنيب صلى 

دينة النبوية لريى أحفاد الصحابة واملهاجرين اهلل عليه وسلم واملهاجرين واألنصار بأنه قدم إىل امل

واألنصار فلما قدم إىل املدينة ساءه وضع الناس وما يراه من خمالفات لسنة النيب صلى اهلل عليه 

وسلم وألوامره وعدم اجتناب لنواهيه والفرق بني الصحابة وواقع الناس فاعتقله املباحث وأدخلوا 

اآلن وجدت أتباع  ]دى املباحث فلما رآهم وعاشرهم قال : السجن مع شباب املسلمني املعتقلني ل

 نتهى كالمه [االصحابة واملهاجرين األنصار إنهم يف السجون 

 -وكما قال الشاعر :

 قد خسر الرهان ونـنـجـمــح الـامــــجــواد الــــجــــأن ال رفــــتــــألعــــدى فــــيــــاســـي

 اب الملك والتيجانـيـا ثــنـسووق رؤــــارت فــود صــــســـى الـالـــيـلـــال الـــأن أوحــــوب

 انــمـلـغـر للـصـعـــذا الــــــأن هـــــوا وبــــمـــــكــــحـــــال تـــرجــــاه الــــبـــــأن أشــــوب

 مى السلطانـصٍر في حـز خـة أو هـصـاوي رقــآذن ال تســمــرف أن الــألعتــيدي فـــيا س
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 انـــبــعـــــثــــــة الـــــســــــاوم خــــــقــــــن تـــــــة لـــــلــيــمــجـــات الـــــراشــــفــــال أن

 رانــئــفــم الـــكـــــحــــتــــــا تــــدمــــــنــــــاً عـــــزنـــــــوت حـــــــمــــــود تــــــــأن األس

 انــعوب وأجهضوا األوطــشــوا الــــعـــاوا بـــــوحـــــار تــبـــكـــرة الـــاســــمـــســــأن ال

 انــــري خـــــيــــن غأت وـــــيــــي وفـــــــنأدي ــــــــيــــــــا ســـــــــرف يــــــــتـــــــوألع

 انبالج وغدال كن خاننيـصبح لــل الـــــطـــي يــري كـــمـــق عـــيــت رحـــزفــــي نـــــــوأن

 ة والهوانـاسـنخــلان ـــي زمـــــان فــــــرســــــفـــــلاة ــولـــاب وصــــبـــشـــوا الـــلـــتـــق

 ي حمى الشيطانــألصنام تبيع اإلفك جهراً ف ر العمر قرباناً ـجــور وفـــزهـــوا الـــنـــجــــــس

 انـــمــق واإليــــحــت الــــيـــــا وبــيــدنـــة الــبــعــك ةـــكـــه مـــيــلــوف عـــطـــــد تـــلــــب

 مها آي الذكر علمها البيانمها طريق المجد عل  يا وعل  ــدنــــظ الـــقـــد أيــــيـــنـــد عـــــلــــــب

 بلد جميل كان يوماً كعبة البلدان ماذا تبقى منه اآلن تأكله وترتوي بالدم فوق ربوعه الديدان

 انـــــربــــــغـــق الـــعــــنــــــام وتــــــمـــــحــــــــــــواج الـــــــــه أفـــنــــل عـــــرحـــــآلن تا

 رانـــــــئــــفــث الـــــــــبــــــعـــــراد وتـــــــجـــــــراب الـــــــه أســــيـــــع فــــــرتــــــــاآلن ت

 دانــــــــلــــــبــــة الـــــبـــــعــــــاً كــــــومـــــان يــــــــــــل كـــــيــــــمــــــــد جـــــــــــلــــــــــب

 انــــــرســــفـــط الــــقــســـراه ويـــــن ثـــــــة عــــولـــــرجـــــــل الــــــحــــــــرتـــــــــاآلن ت

 ب وجه الحق تسقط امنيات العمر يزحف موكب الطغيانة الدجل الرخيص يغيــاحــــي ســـــف

 بو أغنيات الفجر تعلو صيحة البهتانـخـدل تــعـوت الـتيع صـضـل يـويـطـر الــهـفي ساحة الق

 ن والسجانـسجـالم الـزيٌل في ظـت في عيني هـير أنـبـٌد كـلـان بــبح كــصــون الـــلــب ـــدلـــب

 انــيــســنــز والــجــعــاب الـــيــي ثــــــل فــــــيــي ذلــنــيــي عـــــت فــوٌر أنــــســٌد جـــلـــــب

 رذانــــــــجـــادن الــــهـــه ويــــس رأســـــك  ــــنــــأن  يــــــي  بــــــــد األبـــم األســـ  لـــن عــــم

 حمالنـوكب الــي مــدا فـــاجـــرول ســـهــأن ير ـــكابـــــمــــرس الــــــفــــم الــــــل  ـــن عـــــم

 انـــــــــألوثـــود لـــعــه ويــالتـــع صــيــبــأن يبــــي ـــقـــــتـــب الــــلــــقـــم الــــل  ــــن عــــم



 

 404من  170صفحة 
 

 بالغلمانان الفرسض ـقايـوده ويــنــع جــيـبـأن يـــتق بـــريـــعــد الــــلـــبـــم الــــل  ــــن عــــــم

 ن بأبخس األثمانــيــبــراغــلــه لـــرابـــيع تـــبــأن يــــور بــــيـــغـــد الـــلـــبـــم الــل  ـــن عـــم

 ه ويعلق الشهداء في الميدانــصــق خــانــعــأن يــور بــســجــف الـــيـــســـم الــــــل  ــن عــــم

 جبانـال ـــعــهـــدا الــــهـــا أيـــك يـــنــــريء مــــي بـــان إنــــهــــمـــد الـــلـــبــا الـــهــا أيـــي

 يانــــــــصـــخـــوة الــــطــاع وســـيــضــر الــــصــــا عــــــــك يــــنــــــريء مـــــي بــــــــــإن

 انـــــــبــــــجـــــورك والــــــــــــفــــــــــن كــــــــــك مــــــــــــــنــــــــريء مـــــــــــــي بـــــــإن

وواهلل لو خرج أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه يف زماننا هذا ومعه أولئك الرجال لقاتل هذه العوائل 

حة األسدي وسجاح ومانعي الزكاة وأعلنها حروب يواألسر وجنودها كما قاتل مسيلمة الكذاب وطل

هو لوحده لسجنوه يف احلائر أو ذهبان أو الطرفية أو الدمام أو أبها ووصفوه الردة اجلديدة ولو خرج و

باإلرهابي واخلارجي واملتطرف وغريها من ألقابهم و واهلل إني ألجزم أنه لو خرج عمر بن اخلطاب 

أم . بي . سي ( اليت أخرجت مسلساًل عنه وسري  )رضي اهلل عنه ألعلنها حربًا مفتوحة على قنوات الـ 

ها سرية جتعلها قاعًا صفصفًا.ولو شاور أبو بكر الصديق عمر بن اخلطاب واملهاجرين واألنصار ملا إلي

الفتاوى "بن تيمية رمحه اهلل يف ا احملتلني يقول نيترددوا عن قتاهلم أبدًا ولطهروها من رجس الصليبي

والسنة فإن اهلل يقول يف تال التتار الذين قدموا إىل بالد الشام واجب بالكتاب ]ق:  "(4/112الكربى )

والدين هو   {32}األنفال: [ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ]القرآن  

الطاعة فإذا كان بعض الدين هلل وبعضه لغري اهلل وجب القتال حتى يكون الدين كله هلل وهلذا قال 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ   ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ]اهلل تعاىل: 

ت يف أهل الطائف ملا دخلوا يف اإلسالم والتزموا وهذه اآلية نزل {912-912}البقرة:[ۈ ۆ

الصالة والصيام لكن امتنعوا من ترك الربا فبني اهلل أنهم حماربون له ولرسوله إذا مل ينتهوا عن الربا 

والربا هو آخر ما حرمه اهلل وهو مال يؤخذ برضا صاحبه فإذا كان يف هؤالء حماربني هلل ورسوله 

وقد اتفق علماء  كثريا من شرائع اإلسالم أو أكثرها كالتتارجيب جهادهم فكيف مبن يرتك 
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املسلمني على أن الطائفة املمتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات اإلسالم الظاهرة املتواترة فإنه جيب 

قتاهلا إذا تكلموا بالشهادتني وامتنعوا عن الصالة والزكاة أو صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق 

نهم بالكتاب والسنة أو عن حتريم الفواحش أو اخلمر أو نكاح ذوات احملارم أو عن أو عن احلكم بي

استحالل النفوس واألموال بغري حق أو الربا أو امليسر أو اجلهاد للكفار أو عن ضربهم اجلزية على أهل 

 وقد ثبت يف الكتاب وحنو ذلك من شرائع اإلسالم فإنهم يقاتلون عليها حتى يكون الدين كله هلل

الصحيحني: أن عمر ملا ناظر أبا بكر يف مانعي الزكاة قال له أبو بكر: كيف ال أقاتل من ترك احلقوق 

اليت أوجبها اهلل ورسوله وإن كان قد أسلم كالزكاة وقال له: فإن الزكاة من حقها واهلل لو منعوني 

ا قال عمر: فما هو إال أن عناقا كانوا يؤدونها إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم لقاتلتهم على منعه

والتتار وأشباههم أعظم -) إىل أن قال (  –رأيت قد شرح اهلل صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه احلق 

خروجا عن شريعة اإلسالم من مانعي الزكاة واخلوارج من أهل الطائف الذين امتنعوا عن ترك الربا 

 وكما قال الشاعر:ى كالمه .انته [فمن شك يف قتاهلم فهو أجهل الناس بدين اإلسالم 

 هْ ــس لها َمَعاٍن أو داللَ ــــولي*** روٌد ـــها قـــقاٌب يتيُه بـــــــــوأل

فالـــوق*** اٍء ــقـاٌء في شـقــُه شــادتــــسع  هْ ــد َرفعْت معاليه السَّ

 هْ ــسماحتُه يعيش مع الضالل***  وانٍ ـــُم على هـيـقـُه يـــادتـيــس

 بأن الناَس قد فضحوا هزالهْ *** دري ـــف يـيـٌل كـزيـُه هـتـامـفخ

 فاِجَئه اإلقالهْ ــشى أن تُ ــويخ*** اني ـــيش مع األمـعـُتُه يــــودولَ 

 جني وبالهْ ــــنذوُق المرَّ أو ن*** ينا ـنـثـَب حمزَة وانـلــنا قــْ َمَضغ

 ا لَهْ ـٌل ال أبَ ميـا عــاهـــويرع*** رها يهوٌد ــدبـــــُ رةٌ يــــــــــُمؤام

فمن شك يف قتاهلم فهو من أجهل الناس بدين اإلسالم وكذلك اليوم من شك يف قتال أمريكا  

الصليبية واحللف األطلسي الصلييب احملتلة لبالد املسلمني فهو من أجهل الناس بدين اإلسالم ولو 

سور. ويقول ابن تيمية كرب ومفيت الديار والدكتور والربوفتسمى بالسماحة والفضيلة واملفيت األ

كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع اإلسالم الظاهرة ]: "(4/414الفتاوى الكربى )"رمحه اهلل يف 

املتواترة فإنه جيب قتاهلا باتفاق أئمة املسلمني ؛ وإن تكلمت بالشهادتني . فإذا أقروا بالشهادتني 
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امتنعوا عن الزكاة وجب قتاهلم حتى وامتنعوا عن الصلوات اخلمس وجب قتاهلم حتى يصلوا . وإن 

يؤدوا الزكاة . وكذلك إن امتنعوا عن صيام شهر رمضان أو حج البيت العتيق . وكذلك إن 

امتنعوا عن حتريم الفواحش أو الزنا أو امليسر أو اخلمر أو غري ذلك من حمرمات الشريعة . 

ضاع وحنوها حبكم الكتاب والسنة وكذلك إن امتنعوا عن احلكم يف الدماء واألموال واألعراض واألب

. وكذلك إن امتنعوا عن األمر باملعروف والنهي عن املنكر وجهاد الكفار إىل أن يسلموا ويؤدوا اجلزية 

عن يد وهم صاغرون . وكذلك إن أظهروا البدع املخالفة للكتاب والسنة واتباع سلف األمة وأئمتها ؛ 

ته أو التكذيب بأمساء اهلل وصفاته أو التكذيب بقدره وقضائه مثل أن يظهروا اإلحلاد يف أمساء اهلل وآيا

أو التكذيب مبا كان عليه مجاعة املسلمني على عهد اخللفاء الراشدين أو الطعن يف السابقني 

األولني من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان أو مقاتلة املسلمني حتى يدخلوا يف طاعتهم 

 ڭ]}  يعة اإلسالم وأمثال هذه األمور . قال تعاىل قال اهلل تعاىل :اليت توجب اخلروج عن شر

فإذا كان بعض الدين هلل وبعضه   {32}األنفال: [ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

 ہ ہ ہ ہ ۀ]ه )وقال تعالى : } لغري اهلل وجب القتال حتى يكون الدين كله لل

 [ۈې ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ] { 912}البقرة: [ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

وهذه اآلية نزلت يف أهل الطائف وكانوا قد أسلموا وصلوا وصاموا لكن كانوا .  {912}البقرة:

 ڭ ڭ]} يتعاملون بالربا . فأنزل اهلل هذه اآلية وأمر املؤمنني فيها برتك ما بقي من الربا . وقال :

وكال املعنيني  {وآذنوا } {فأذنوا }وقد قرئ {  {912}البقرة: [ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ

خر احملرمات يف القرآن وهو مال يؤخذ برتاضي املتعاملني فإذا كان من مل ينته عنه صحيح . والربا آ

حماربا هلل ورسوله فكيف مبن مل ينته عن غريه من احملرمات اليت هي أسبق حترميا وأعظم 

حليٍف ومشارٍك هلم يف هذه  انتهى كالمه فكيف وقد قال بوش بأنها ) حرب صليبية ( وأكرب[حترميا

ل سعود وكيف وآل سعود واألمريكان يصرحون عرب وسائل اإلعالم بأنهم أصدقاء احلرب هم آ
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وشركاء وحلفاء وعالقتهم متينة واسرتاتيجية وقدمية وال يعكرها أي شيء وجعلوا من دولة آل سعود 

حليفًا خارج احللف األطلسي وقيادات أمريكا العسكرية الربية والبحرية واجلوية ال تفرت من زيارات 

ود ويستقبلهم آل سعود بكل حفاوة وتقدير واحرتام ويقيمون هلم مأدبة الطعام فبوش حامل آل سع

ه وإذا كان ال حيل ملسلم أن يقتل مراية الصليب ومن سار خلفه ومعه يف ذلك فهو مثله حكمه حك

مسلمًا آخر حتى لو أكره على ذلك باتفاق العلماء فكيف مبن يقتل املسلمني مبئات اآلالف يف 

نستان والعراق وباكستان من أجل عرشه وملكه وكرسيه ويساعد يف ذلك ويناصر ويظاهر أفغا

واملقصود أنه ]:  "(111-4/114الفتاوى الكربى )"ويوالي ويعني ويدعم .يقول ابن تيمية رمحه اهلل يف 

يقتل إذا كان املكره على القتال يف الفتنة ليس له أن يقاتل ؛ بل عليه إفساد سالحه وأن يصرب حتى 

فكيف باملكره على قتال املسلمني مع الطائفة اخلارجة عن شرائع اإلسالم كمانعي الزكاة  مظلومًا

واملرتدين وحنوهم فال ريب أن هذا جيب عليه إذا أكره على احلضور أن ال يقاتل وإن قتله املسلمون 

على قتل مسلم  كما لو أكرهه الكفار على حضور صفهم ليقاتل املسلمني وكما لو أكره رجل رجاًل

معصوم فإنه ال جيوز له قتله باتفاق املسلمني ؛ وإن أكرهه بالقتل ؛ فإنه ليس حفظ نفسه بقتل 

فكيف  انتهى كالمه.[ذلك املعصوم أوىل من العكس . فليس له أن يظلم غريه فيقتله لئال يقتل هو

ويقول لن أحلق حلييت حتى  ًامبن يبادر إىل األمريكان باملناصرة واملظاهرة واملعاونة طائعًا خمتار

واستعجال لغزو بلٍد من بلدان املسلمني فصدام حسني طاغية  تسقطوا ) صدام حسني ( وهذا حثٌّ

 جمرم ظامل ذهب غري مأسوف عليه كما قال الشاعر : 

 وال ظالم إال سيبلى بظالم  ***وما من يد إال يد هللا فوقها 

 وكما قال اآلخر:

 وأن على الباغي تدور الدوائر  ***هله أ عقضى هللا أن البغي يصر

ولكن هل جييز ذلك ألحد كائنًا من كان أن يستنصر بالكفار الذين هم أشد ظلمًا وكفرًا وفسادًا 

وعدوانًا إلزالة ذلك الطاغية ولئن كان صدام حسني وبااًل على العراق وأهله فإن أمريكا الصليبية 
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ت من العراق وأهله ما مل يقتله صدام ونشرت من الفساد فعلت بالعراق وأهله ما مل يفعله صدام وقتل

عشرية مبعاونة هذه األسر  والظلم والشر ما مل ينشره صدام ثم سلمته للصفويني الرافضة اإلثين

والعوائل ولئن كان صدام حسني ظلم وبغى حني غزا الكويت وفعل األفاعيل لعدة شهور ثم خرج يف 

د تكشفت فما فعله آل الصباح وآل سعود وبقية اآلالت بالعراق وأهله لعبٍة ومكٍر لعل حقائقه وأسراره ق

أكرب وأعظم مما فعله صدام حسني وقد استمر ذلك لسنوات وال زال إىل اآلن . وكيف مبن حيارب 

 إىلف من شباب املسلمني إما لذهابهم آلكل من حيارب األمريكان ومينع اجلهاد ضدها ويسجن اآل

لتهمة ) اإلرهاب والسفر بدون إذن ولي األمر ( وسجنوا آالفًا أخرى قبل سفرهم أفغانستان أو العراق وا

اجلهاد ضد أمريكا بل وسجنوا حتى من استأذن منهم للذهاب إىل تلك  إىلحتى ال يذهبوا  احرتازيًا

اجلبهات أيضًا احرتازيا فهم مع أمريكا يف كل شيء قواًل وعماًل وضد من يعادي أمريكا يف كل شيء 

وعماًل وقد شهد هلم بذلك األمريكان وغريهم من دول الصليب وحتى اليهود وأعطوهم شهادة  قواًل

حسٍن سرية وسلوك وأثنوا على جهودهم وباركوها وطلبوا املزيد .وكما قال ابن القيم رمحه اهلل يف 

 الكافية الشافية : 

 رانــل الغفــابــذا القسم ليس بق ***     والشرك فاحذره فشرك ظاهر

 ـن أيا كان من حجر ومن إنسان ***     ـــــــــــوهو اتخاذ الند للرحم

 انــــــــ  ديـة الـبـحـمـه كــبـحــوي *** ـــــه    يدعوه أو يرجوه ثم يخاف

 انـــــــسـحإق وال رزق وال ـلـخ ***    يــــــــوهللا ما ساووهم باهلل ف

 انـــــــحسولى الفضل واإلـمزاق  ***  رــــفاهلل عندهم هو الخالق وال

 انـــــــيمإي ـم وفـيـظـعـب وتــح ***    يـــــــــــلكنهم ساووهم باهلل ف

 منـــــــمحبة قط للرحـوا الـلـعجـ ***    اـجعلوا محبتهم مع الرحمن م

 انــــــــيمه على اإلـتـبـادوا أحــ*** ع    اـــــــلو كان حبهم ألجل هللا م

 وانــــــــع الرضـواقـه ومـوبـمحب ***     بواــــسخطه وتجن ولما أحبوا
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 انــــــــب على محبته بال عصيحت ***     نــــشرط المحبة أن توافق م

 انـــــــــهتـحب فأنت ذو بـا يـك مـف ***   الـذا ادعيت له المحبة مع خإف

 انــــــــكـمإي ـا ذاك فـه مــل اً ــبــح ***   ي ـــأتحب أعداء الحبيب وتدع

 انــــــــحبة يا أخا الشيطـمـن الـأي ***     هـــــــأحباب وكذا تعادي جاهداً 

 انــــــــة مع خضوع القلب واألرك ***ـ    ليس العبادة غير توحيدالمحب

 انـــــــا ال يرتضي بجنـض مـغـوب ** *   بُّ ــوالحب نفس وفاقه فيما يح

 انــــــحسوالقصد وجه هللا ذي اإل ***     أمره اعكـس اتبـفـه نــاقــووف

 قرآنـــــافهمه من الـي فـعـســل ال ***    حسان شرط في قبوهذا هو اإل

 النــــــال وأبطل البطـمحـن الـيـع  ***    هــــرسول عتباع بدون شرواإل

 ناـــطــشيــوتبعت أمر النفس وال ***     هـــولــــــفإذا نبذت كتابه ورس

 انــــيمت مجانب اإلــنــب هللا كـــ  ***    ــــــهم كحـــواتخذت أندادا تحب

هلل حيبونها كحب اهلل داروا معها حيث دارت وساروا معها حيث سارت  ًاوواهلل لقد اختذوا أمريكا ند

وصالوا معها حيث صالت وإذا كان النيب صلى اهلل عليه وسلم قال لعدي بن حامت )أليس أحلوا 

( قال بلى قال ) فتلك عبادتهم ( فكيف مبن سار مع  موهرام فحللتموه وحرموا احلالل فحرمتاحل

كل مما قتلنا أأمريكا يف كل شيء بال اعرتاض وال ردود وإذا كان اهلل عز وجل قال عن الذين قالوا أن

 ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ] وال نأكل مما قتل اهلل أي يف الذبيحة وامليتة فقال اهلل

 ]: "(4/0418قال ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه )" {191}األنعام: [ڳ گ گ گ گ

وقال السدي يف تفسري هذه اآلية : إن املشركني قالوا للمؤمنني كيف تزعمون أنكم تتبعون مرضاة 

  {{191}األنعام: [گ گ] تأكلونه وماذحبتم أنتم أكلتموه فقال اهلل اهلل وماذبح اهلل فال

وهكذا قاله جماهد والضحاك وغري واحد من {191}األنعام: [ڳ گ گ]}فأكلتم الميتة 
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أي حيث   {191}األنعام: [ ڳ گ گ گ گ]علماء السلف رمحهم اهلل وقوله تعاىل  

انتهى كالمه .  [عدلتم عن أمر اهلل لكم وشرعه إىل قول غريه فقدمتم عليه غريه فهذا هو الشرك

ها كل شيء وخضع هلا يف ا كل شيء وأعطفكيف مبن أطاع أمريكا يف كل شيء واستجاب هلا يف

حنوها وارمتى يف أحضانها خيافها أكثر مما خياف اهلل وحيبها  اكل شيء ومشى بل سعى بل عد

أكثر مما حيب اهلل . وبعد كل ما تقدم يتبني أن هذا الوصف ) يقتلون أهل اإلسالم ويرتكون أهل 

ة بدءًا بقتال الروس فواعتقادنا خيالف كل املخال الشرك واألوثان ( ال ينطبق علينا وأقوالنا وأفعالنا

واألمريكان الشيخ األمري اجملاهد أسامة بن الدن رمحه اهلل فخلفه الشيخ أمين الظواهري ومجيع 

ور املسلمني الذين ينازلون أمريكا الصليبية واحللف األطلسي الصلييب غاملسلمني اجملاهدين يف ث

ذا احلديث الشق األول وهو أنهم يقتلون أهل اإلسالم ثم يزيدون بينما جند أن آل سعود يأخذون من ه

على ذلك بأموٍر كثرية سبق ذكرها فيما مضى فهم بذلك شر من اخلوارج بكثري كثري من الكفر 

والردة والعياذ باهلل وكما قيل يف املثل ) رمتين بداءها وانسلت ( وصدق ابن القيم رمحه اهلل حني قال 

 يقهم لطريقة أهل االستقامة عقاًل ونقاًل ( من الكافية الشافية :يف فصل ) خمالفة طر

 انــفي هللا نحن ألجله خصم  ***   اــــنــنــيــهذا الذي ألقى العداوة ب

 رآنــقــلكن نصرنا موجب ال  ***   نصروا الضاللة من سفاهة رأيهم

 تقيانـلـــط يــا قــنـالن مجــر***     ا ــــــــولنا سلوك ضد مسلكهم فم

 ن اآلراء والبهتانــوا مــــدان***     ه ـــــــــــــــإنا أبينا أن ندين بما ب

 يكفي الرسول ومحكم الفرقان***      ا ــهـــــــــــإنا عزلناها ولم نعبأ ب

 انــــوادث األزمــر حـله شـال  ***    اهـــــمن لم يكن يكفيه ذان فال كف

 دانــــــــب وال أبــلــي قــهللا ف  ***    اهـفــال شيشفيه ذان ف نمن لم يك

 العرش باإلعدام والحرمان***        اه رب ـيه ذان رمــنــيغيكن من لم 

 مانـق واإليـحـل الــبـهللا س  ***       داهـال هــــمن لم يكن يهديه ذان ف
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 فلة الحيوانـلك األراذل سـت***        ع ــــــإن الكالم مع الكبار وليس م

 انتنألجيف الوجود وأخبث ا***        انه ـــــتـــــأوساخ هذا الخلق بل أن

 انــبالكفران والعدوان والبهت***        لم ـــــــــــعـــــالطالبين دماء أهل ال

 رآنــقــع الــيا مـلـعــللسنة ال  ***       داوةــــث عـــــالشاتمي أهل الحدي

 انـــن األذقـا مـهـعـطـقـفاهلل ي***        هم ــــام حلوقــــطعجعلوا مسبتهم 

 انـــــــلمراتب اإلنس وتجاوزاً   ***       داً ـــــــــزائ يهاً ــــوت وإعجاباً  كبراً 

 كرانـــــــــكنا حملنا راية الش***        فاية ـــــــن وراء كـــلو كان هذا م

 انـــعن رتبة اإليمان واإلحس  ***       فٍ ـــ  ـــلــــخمُ ل ــــلكنه من خلف ك

 انــــــــــبال إحس بالذنب تأويالً   ***        فرواــــقد ك من لي بشبه خوارجٍ 

 فأتوا من التقصير في العرفان  ***        روا في فهمهاولهم نصوص قص  

 د واإليماناة التوحيـــو غــــه***         ذي ـــــــــرونا بالوخصومنا قد كف  

 

 )دعوى اعتناق املنهج التكفريي ...إخل(

طاملا رددت هذه الدولة هذه اجلملة والعبارة علينا عرب إعالمها ورفعت عقريتها بذلك تنفريًا وتشويهًا 

عرب السنني املاضية وأصبحوا مؤخرًا بعد إنشاء هذه احملكمة ووضع القوانني الوضعية هلا أصبحت 

نهج التكفريي املخالف للكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة ( وكما قال ابن اجلملة هكذا )اعتناق امل

 القيم رمحه اهلل يف الكافية الشافية :

 *** وجعاجع عريت عن البرهان   راقعــــــــــال يفزعنك قعاقع وف

 انــــك المنجنيق مقطع األرك ***   ما عندهم شيء يهولك غير ذا
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وان )يف بيان عدوانهم يف تلقيب أهل القرآن واحلديث باجملسمة وكما قال أيضًا فيها يف فصل بعن

 وبيان أنهم أوىل بكل لقب خبيث( :

 انـــــــتـل فــاهـــة مسبة جـــتـــب***           كم ذا مشبهة مجسمة نوا

 انــــديث وناصري القرآن واإليم***         أسماء سميتم بها أهل الحـ 

 انـــــــــبها من غير ما سلط بهتاً ***         سميتموهم أنتم وشيوخكم 

 طانـــــــــعنهم كفعل الساحر الشي***         روا ـــــوجعلتموها سبة لتنف

 انـــي هللا والفرقـــــــــــأخذوا بوح***        م ـــــــــــما ذنبهم وهللا إال أنه

 ى القرآنـــــضــــتغير الحديث ومق***         الة ـــوأبوا بأن يتحيزوا لمق

 انـذيــهـــذه اآلراء والــــن هــــــم***        وأبوا يدينوا بالذي دنتم به 

فهذا أسلوب قديم يستخدمه خصوم القرآن واحلديث والسلف الصاحل ومن على دربهم معهم للتنفري 

لك خري البشر والتقبيح والتشويه ولكل زمان ألقابه ومصطلحاته اليت يستخدمونها ومل يسلم من ذ

 م( وعن الصحابة ملا أسلموا صبأوا وكما قيل أيضًا:حينما كانوا يقولون عنه)مذّم

 تستقبحون وذا من العدوان*** فوضعتم لهم من األلقاب ما 

 ب والسنة وإمجاع سلف األمة فأما الكتاب فيقول اهلل عزاوالكفر والتكفري حكم شرعي ثابت بالكت

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ]وجل 

 [ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

 ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ] وقال عز وجل {19}المائدة:

 ۀ ۀ]وقال  {13}المائدة: [ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

 ڄ ڄ ڄ ڦ]وقال عز وجل  {44}المائدة: [   ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ
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 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]وقال عز وجل  {151ساء:}الن [ڎ ڎ ڌ ڌ

 ڤ ڤ ڤ ٹ   ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ   ڦ ڦ ڤ

وقال عز   {151-155}النساء:[   گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ]وجل 

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ   ک

 ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]وقال هللا عز وجل   {88-85}التوبة:[ڻ

 ٴۇ ۈ]وقال عز وجل  {51}المائدة: [  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ

وغريها من اآليات الصرحية الواضحة املتكاثرة يف كتاب اهلل ليس هذا  {85}النساء: [وئوئ

منا أشرت لبعضها حتى يعلم من يطلق علينا هذا املصطلح أنه يعين كتابًا آخر غري موضع مجعها وإ

كتاب اهلل فاسألوه أي كتاب يعين .وأما سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم فعن بريدة رضي اهلل عنه 

قال مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول )العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تركها فقد 

( 146( والنسائي )0121( ابن ماجه )2620( الرتمذي) 22142رواه اخلمسة إال أبو داود )أمحد "( كفر

( والعراقي وإسناده 00) واحلاكم )0112وقال الرتمذي )حديث حسن صحيح( وصححه ابن حبان )

لوه ( ، وعن ابن عباس رضي اهلل عنه قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )من بدل دينه فاقت "قوي

وعن جابر رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )بني الرجل  "(6122رواه البخاري )"

، وعن أبي هريرة واحلسن أن النيب صلى اهلل عليه وسلم  "(82رواه مسلم )"وبني الكفر ترك الصالة ( 
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رواه أمحد "لى حممد ( قال ) من أتى كاهنًا أو عرافًا  فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل ع

وهو حديث حسن ، وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم   "(1146)

)قال اهلل تعاىل أنا أغنى األغنياء عن الشرك من عمل عماًل أشرك فيه معي غريي تركته وشركه ( 

اهلل عليه وسلم وبراءته من املشركني وغريها من األحاديث ويف سرية النيب صلى  "(2181رواه مسلم )"

ومقاتلته هلم حتى نصره اهلل عليهم ويهود املدينة من بين قينقاع وبين النضري وقريظة الشيء الكثري 

وأما اإلمجاع فقد أمجع املهاجرون واألنصار أصحاب النيب الكريم على قتال املرتدين ، من ذلك 

روب الردة أي الرجوع عن دين اإلسالم إىل الكفر وقال واشتهرت بينهم وبعدهم ويف دواوين التاريخ حب

وأمجع أهل العلم على وجوب قتال املرتدين وروي ذلك عن أبي بكر ]: "(02/261املغين )"ابن قدامه يف 

فأمجع  أ.هـ.وعثمان وعلي ومعاذ وأبي موسى وابن عباس وخالد وغريهم ومل ينكر ذلك فكان إمجاعًا(

حة األسدي يى قتال مسيلمة الكذاب ومن معه وأمجعوا على قتال طلالصحابة رضي اهلل عنهم عل

ومن معه وأمجعوا على قتال مانعي الزكاة حتت مسمى الردة واملرتدين حتى عادت جزيرة العرب 

فهذا  [سالم واخلالفة الراشدة بقيادة أبي بكر الصديق ومن معه من املهاجرين واألنصارحتت حكم اإل

دعاوى اإلمجاع اليت يطلقها من ال علم له بالعلم والفقه والتاريخ وما زال هو إمجاع سلف األمة ال 

سالم واملسلمني عرب التاريخ يذكرون يف كتب الفقه أبوابًا وفصواًل وكتبًا حول املرتدين فقهاء اإل

عن اإلسالم حتت مسمى )املرتد والردة واملرتدين وأحكامها( ويذكرون يف ذلك مسائل عدة فهل هم 

 ا به .نن ويعتنقون املنهج التكفريي الذي تتهمونتكفرييو

 م يف الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية :ييقول ابن الق

 يثبت ال بقول فالن شرعباله    *** الكفر حقُّ هللا ثم رسولِـ

 قد كف راه فذاك ذو الكفران***  من كان ربُّ العالمين وعبُده

 أحد فقهاء املسلمني يف القرن السابع اهلجري مجلة من املسائل وقد ذكر ابن عبد القوي رمحه اهلل

العظيمة يف الفقه )عقد واألمور اليت ذكرها الفقهاء كمكفرات ألصحابها فيقول ضمن منظومته 
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الفرائد وكنز الفوائد( اليت هي أطول منظومة يف فقه اإلمام أمحد رمحه اهلل ولعلها أطول منظومة 

 : يف العربيةوهو من شيوخ ابن تيمية  (01461أبياتها )يف الفقه حيث يبلغ عدد 

 دـبدار الهدى ما بين أهل التعبنشأ      ***  ومن  جحد  اإليجاب كفره إن 

د   ***  ى     ـــعلى حكمه مت مجموع كذا كل  يكن ظاهرا دون الخفي  المبع 

 حدالماء والخبز يج وخمروحل***   ا      ــفمن جحد األركان أوحرمة الزن

فنه وأرش***  ع    ـمــــوأشباهها من ظاهرالحكم مج  دـــــــــعليه لجهل عر 

 ددـــفاق لمجحوده يكفروبالسيف  ***ه     ــلـثـأو ليس يجهل م فمن لم  يتب

 دـــــسرم ترك ناوياً ة زكا وحجاً   *** وصومه     هناً والخمس  إحدى وتارك

 دــــــبأبع إذا لم يتب فاقتله كفراً   ***  بله   ــــع ظنه الموت قــيه مــرجـــوم

 اإلله الموحد أوالبعض من كتب  ***ة له     ـــــــــــق أوصفومن جحد الخالَّ 

 مدــــولوكان ذا مزح كفر كالتع  ***  ه    ــــــــه أورسولأومن سبَّ  أوالرسل

 ديــولوه بأوالرسل  كفره وأدِّ   ***    ه  ــــــــــــــية لآأو ومستهزيء باهلل

 ددــــــــاع وليد كل ذا كفرٌ  له أو   ***    ة  ــــــب أو قرينأودعوى شريك أو 

 دــــــفي تصديقه كل مسع ويكفر   ***     وة ــــــــــــبــنـــل  مدعٍ   ويكفرأيضاً 

 موال كفره ترشدعن  النفس واأل  ***  ة    ـومن حلل المحظورمن غير شبه

 دــــــفال كفر حتى يستبين بمرش   *** نه استحل ه     ـم لـأويــتـان بالـــوإن ك

 جردــــــــــــــتكفره يا هذا بأكل م   *** ال    ـأونحوها ف زيرــنـخـل الــأك نـوم

 ارددـــــــــفذلك زنديق متى تاب ف   *** ن   ـــومن  أظهر  اإلسالم والكفر باط

 ديــــــأن ه ومن يتكرر كفره بعد   ***  حره ـــكذا  حكم  من  قد   كفروه بس

 رددــــــــفقتل أوالء احتم بغير  ت    *** ه   ـــالخلق أو مرسال ل ومن سب رب



 

 404من  182صفحة 
 

 هتدـلك  الصدق  كالكفراألصيلي ت    ***   رىيُ إن  وعن أحمد اقبل توبة الجمع

ق من ادعاه فقد ارتد ألن أو صّد  ، ومن ادعى النبوة]:   "(02/218املغين )"يقول ابن قدامة رمحه اهلل يف 

صاروا بذلك مرتدين وكذلك طليحة األسدى ومصدقوه   ، مسيلمة ملا ادعى النبوة فصدقه قومه

ال تقوم الساعة حتى خيرج ثالثون كذابون كلهم يزعم أنه رسول  ) وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم 

وكذلك من استهزأ باهلل تعاىل أو بآياته  أو جادًا كفر سواء كان مازحًا  ، ومن سب اهلل تعاىل  .  [ اهلل 

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ]  : أو كتبه قال اهلل تعاىل  ، أو برسله

وينبغي أن ال يكتفى من اهلازئ بذلك مبجرد   {85}التوبة: [کک ک ک

ه صلى اهلل علي-ممن سب رسول اهلل  ىفإنه إذا مل يكتف  ، اإلسالم حتى يؤدب أدبا يزجره عن ذلك

الفتاوى الكربى "وقال ابن تيمية رمحه اهلل يف (أ.هـ.  ن سب اهلل تعاىل أوىلبالتوبة فمّم -وسلم

وقد اتفق الصحابة واألئمة بعدهم على قتال مانعي الزكاة وإن كانوا يصلون اخلمس ]:  "(4/110)

ون على ويصومون شهر رمضان . وهؤالء مل يكن هلم شبهة سائغة فلهذا كانوا مرتدين وهم يقاتل

ومعلوم ]:  "(111-4/114الفتاوى الكربى )"وقال أيضًا يف [أ.هـ. منعها وإن أقروا بالوجوب كما أمر اهلل

ضطرار من دين املسلمني وباتفاق مجيع املسلمني أن من سوغ اتباع غري دين اإلسالم أو اتباع شريعة باإل

ببعض الكتاب وكفر ببعض  غري شريعة حممد صلى اهلل عليه وسلم فهو كافر وهو ككفر من آمن

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڦڄ]الكتاب كما قال تعاىل :

 {151}النساء: [ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ

هذه احليل ]: "( 12-1/16إعالم املوقعني عن رب العاملني )"وقال ابن القيم رمحه اهلل يف  .[أ.هـ

حل الفتوى بها فهو الذي كّفره اإلمام وأمثاهلا ال حيّل ملسلم أن يفيت بها يف دين اهلل تعاىل، ومن است

أمحد وغريه من األئمة، حتى قالوا : إن من أفتى بهذه احليل فقد قلب اإلسالم ظهًرا لبطن، ونقض 

ونقل الطرباني والاللكائي تكفري أكثر من مخسمائة عامل من أعالم [أ.هـ. ُعَرى اإلسالم ُعروًة ُعروًة 

 ه اهلل يف الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية :املسلمني للجهمية وذكر ابن القيم رمح
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 عشر من العلماء في البلدان ***        ولقد تقلد كفرهم خمسون في 

 بل حكاه قبله الطبراني     *** والاللكائي االمام حكاه عنهم

القرون  قوال وإمجاعات أهل العلم من سلف األمة ومن سار على دربهم عربأمع جلنسان ولو ذهب اإل

يف تكفري أفراد أو فرق أو طوائف أو دول كالعبيديني والصوفيني والقرامطة ...إخل لطال املقام وقد 

ذلك يف كتب مفردة لنواقض االسالم واإلميان القولية والعملية  صنف عدد من أهل العلم يف

يعنيه وعالم خيالف عتقادية فعالم يدعي هذا املدعي أن التكفري خمالف للكتاب وما الكتاب الذي واإل

السنة وما السنة اليت يعين وما هو هذا اإلمجاع وعمن نقله ويف أي مصدر أو مرجع أم هو إمجاع 

 املباحث والعوائل واألسر اليت يشتغلون عندها ويرددون ما تقوله هلم كما قال القائل :

 يقول ما قاال له كما يقول الببغا***خليفة في قفص بين وصيف وبغا 

ل هذا املدعي شهرًا بل سنة لكي يأتي بنقل يف أي مرجع من مراجع املسلمني املعتربة بنفي وأنا أمه

 الكفر والتكفري.

 وجيئوا بالدليل فنحن ذو أذهان *** فتكلموا بالعلم ال الدعوى

وإذا سئل أصحاب هذه الدعوى فقيل هلم ما قولكم فيمن يقول )بأن اهلل ثالث ثالثة ( فإن قالوا كافرًا 

دقوا ألن اهلل قال )لقد كفر الذين قالوا إن اهلل ثالث ثالثة ( وإن قالوا : ال نكفرهم بذلك فقد ص

فقد كفروا لردهم وتكذيبهم لقول اهلل عز وجل ، واألسئلة كثرية على هذا النحو فهل إذا قالو بكفر 

أولئك املسؤول عنهم يصبحون تكفرييني معتنقني للمنهج التكفريي وحياكمون على ذلك 

ر من كفره اهلل ورسوله واتبع يف ذلك وما ابتدع هل يليق أن يطلق عليه هذه سجنون وهل من يكّفوي

املصطلحات وهل يسوغ أن يطلق على اهلل بأنه تكفريي ألنه كفر اليهود والنصارى واملشركني ...إخل 

ى وحاربهم وهل يسوغ أن يطلق على النيب صلى اهلل عليه وسلم ألنه كفر املشركني واليهود والنصار

وقاتلهم وتربأ منهم وهل يسوغ بإطالق هذه األلقاب على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي واملهاجرين 

سود العنسي ومانعي الزكاة وحاربوا واألنصار والصحابة والتابعني ألنهم كفروا مسيلمة الكذاب واأل
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افرين والكفر والكفار( حروب الردة ومسوها بذلك وهل وهل ....إخل هل تريدون أن حتذفوا كلمة )الك

من كتاب اهلل وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وتاريخ املسلمني حتى ال جترحوا مشاعر اليهود 

والنصارى واملشركني فبدل أن نقرأ قول اهلل عز وجل )قل يا أيها الكافرون( تصبح قل يا أيها اآلخرون 

مسلم يعرف دينه وإسالمه فالكفر مصطلح أو غري املسلمني ؟ إخل من التحريفات اليت ال يقوهلا 

شرعي ثابت بالكتاب والسنة واإلمجاع له أحكامه وفروعه يثبت باجتماع شروطه وانتفاء موانعه ال 

يستطيع أحد كائنًا من كان إلغاءه أو حذفه أو تبديله وأحتدى أن يأتي أصحاب هذه الدعوى بقول 

و السنة أو االمجاع أو سرت فيه على طريق غري قلته يف أحد كتيب أو أشرطيت خالفت فيه الكتاب أ

طريق أهل العلم بال إفراط وال تفريط ولي عشر سنوات منذ أن خرج أول كتاب كتبته ومل يأتيين رد 

واحد بطريقة علمية شرعية صحيحة بل ما هو إال الصياح والصراخ والسب والشتم وإطالق األلقاب 

ذين كتبوا هذه الدعوى هم املباحث الذين يصح أن يقال يها وال أكرتث هلا والإلواليت ال ألتفت 

 فيهم :

 علم بتكفير وال إيمان***قلنا فكيف تكفرون ومالكم 

 يف الكافية الشافية : ابن القيم وأما خصومهم فهم كما قال

 قرآنــــ***ـن الوحيين باألخبار والـــــــــ     قالوا تلقينا عقيدتنا عـ

 انـختالف وظن ذي الحسب***ـل اإل   اهـ فالحكم ما حكما به ال رأي

 انـــــــــ***قضة ألصل طهارة االيم    اـــآراؤهم أحداث هذا الدين ن

 انــــــ*** الريح من روح ومن ريح   كـآراؤهم ريح المقاعد أين تل

 *** من فوق عرشك يا عظيم الشان   دناـيــقالوا وأنت رقيبنا وشه

 تانــــــــــ*** وضاللة أو افك ذي به   ةــــدعــبــا أبينا أن ندين بن  إ

 انــــــــــ*** من قد أتانا عنك بالفرق    هــــالـــلكن بما قد قلته أو ق
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نتصار للفرقة وأختم الرد على هذه الدعوى بفصل عقده ابن القيم رمحه اهلل يف الكافية الشافية يف اإل

ريهم أهل العلم واإلميان وذكر انقسامهم إىل أهل فصل: يف الرد عليهم يف تكف]الناجية حتت عنوان 

وهو فصل طويل يبني مدى العدل والتحقيق واإلنصاف لدى أهل  [اجلهل والتفريط والبدع والكفران

 السنة السائرين على دربها فيقول رمحه اهلل:

 قرآنـــأهل الحديث وشيعة ال  ***       مــــــــــــومن العجائب أنكم كفرت

 انـــقضه ألجل النص والبره  ***      ا ـــــــــــرأيا له رأي ين إذ خالفوا

 انـــــــــووفاقكم فحقيقة اإليم  ***     م ــــــــوجعلتم التكفير عين خالفك

 فرقانــمن جاء بالبرهان وال***      ن هللا ال ــــــــــــــفوفاقكم ميزان دي

 والعول كل العول في الميزان***     ل ــــاهـــــاغ جــــــميزانكم ميزان ب

 بيد المطفف ويل ذا الوزان  ***    ل ـــــــائــــــأهون به ميزان جور ع

 انممن دين أو علم ومن إي  ***    ة ــــكــى مســـــلو كان ثم حيا وأدن

 دوانعـر الناس بالبهتان وال  ***    يزان كفـ ــــــــــلم تجعلوا آراءكم م

 انــأيكفر من يخالفكم بال بره***    م ـــكـــــاغ لـــــــــــم وسهبكم تأولت

 انـــــلة ويحكم يا فرقة الطغي  ***    هاــــجــالوهذه الوقاحة والجراءة 

 انـرك الوحيين لآلراءوالهذي  ***        ا ـــــــــــــــهللا أكبر ذا عقوبة ت

 انـــــفيكم ألجل مخافة الرحم  ***    ادل ــم عــــــــــكـــحــــلكننا نأتي ب

 الحكمان يستويالوانظرإذاًهل  ***    ا ـمـهـيــمــحك يا منصفاً  فاسمع إذاً 

 انـــسمــاد وذلك القنوذووالع  ***    الة ــــــهـــهم عندنا قسمان أهل ج

 انــــــفي بدعة ال شك يجتمع  ***     ا ـــمــــجمع وفرق بين نوعيهم ه

 انـــــــوالجاهلون فإنهم نوع  ***    ر ـــــــــلعناد فأهل كفر ظاهوذوو ا

 انـــأسباب ذات اليسر واإلمك  ***     ـــــمتمكنون من الهدى والعلم بالـ
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 انـــواستسهلوا التقليد كالعمي***     دوا ـــــــلكن إلى أرض الجهالة أخل

 انـــــــــلحق تهوينا بهذا الشل  ***    م ــــهـــلم يبذلوا المقدور في إدراك

 والنـــــــــوالكفر فيه عندنا ق  ***    هم ــــقــــفسيتفهم األلى ال شك في 

 انيمـــــــبالكفر أنعتهم وال اإل  ***   ذي ــــــوالوقف عندي فيهم لست ال

 النــــــــولنا ظهارة حلة اإلع***      م ـــهــــــنـــــــوهللا أعلم بالبطانة م

 دوانـــــألجل البغي والع قطعاً ***      ابه ـــــــقــــــــلكنهم مستوجبون ع

 انــيـطغلـلن تعذروا بالظلم وا  ***     م ــــــكـــــهبكم عذرتم بالجهالة إن

 انـــهتــــوشهادة بالزور والب  ***     نه ـــوالطعن في قول الرسول ودي

 كم قتل ذي اإلشراك والعدوان  ***      ــــــــوكذلك استحالل قتل مخالفيـ

 انــــإال لما ارتكبوا من العصي ***    هم ــــلــــتــإن الخوارج ما أحلوا ق                  

 انــــــــــفيهم وذلك واضح التبي ***  مه ـــكــــوسمعتم قول الرسول وح

 رآنــــــــــقــــق سنته مع البوفا ***  هم ــــــــــــــــــلكنكم أنتم أبحتم قتل

 انــــــــــــــلكن بتقرير مع اإليم ***   ما ــــــــوهللا ما زادوا النقير عليه

 رفانعــــــــحقيق واإلنصاف وال ـــ    ***فبحق من قد خصكم بالعلم والت

 يانـــــقال الرسول فأوضحوا بب *** ذي ـــــــــــأنتم أحق أم الخوارج بال

 انـــــــــيدعون أهل عبادة األوث ***  ل ــــــــــقتلون لعابد الرحمن بهم ي

 رهانــعزل النصوص الحق بالب ***  ل وال ــــــيـــطــهذا وليسوا أهل تع

 انــــــغ الحق مع قصد ومع إيم ***  و ـــلـــواآلخرون فأهل عجز عن ب

 انــــربـــــــــم إذا ميزتهم ضوه ***   ائه ـــــــــــقـــــــباهلل ثم رسوله ول

 انـــــــــــــقالته أشياخ ذوو أسن ***    ا ـــــــــقوم دهاهم حسن ظنهم بم

 انــــــــــأقوالهم فرضوا بها بأم ***   وى ـوديانة في الناس لم يجدوا س
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 انـــــتــــــــــبه من قائل البه بدالً ***   لو يقدرون على الهدى لم يرتضوا

 دوانــــــعـــــويكفروا بالجهل وال***   وا ــمـــالء معذورون إن لم يظلفأو

 انــــيئـــكن صدهم عن علمه ش ***     ــــــــواآلخرون فطالبون الحق لـ

 انـــــعرفـــــمنها وصولهم إلى ال***   م ـــــــمع بحثهم ومصنفات قصده

 درانـــــجـــــــتسوري اأبوابها م ***  وى ـــإحداهما طلب الحقائق من س

 انــــمــــــدرك اليقين ومطلع اإلي ***   ى ــــوسلوك طرق غير موصلة إل

 يرانـــحـــــمثل اشتباه الطرق بال ***   هم ـــــــــفتشابهت تلك األمور علي

 انـــــدمــــفي التيه يقرع ناجذ الن ***    ا ــــــــفترى أفاضلهم حيارى كله

 يــناأدري الطريق األعظم السلط ***   رق ال ــــثرت علي الطويقول قد ك

 انــــــــــــــآفات حاصلة بال حسب ***   ا ال ــــــبل كلهم طرق مخوفات به

 منـــــمن غير شك منه في الرح ***    ره ــــــــــــفالوقف غايته وآخر أم

 دانـــــــــــــــــــوقيامة األبولقائه  ***        ه ـــــــــــأو دينه وكتابه ورسول

 فرانــــــــــــإحداهما أو واسع الغ ***        ن أو ـفأوالء بين الذنب واألجري

 جحدوا النصوص ومقتضى القرآن***         د ــــفانظر إلى أحكامنا فيهم وق

 انـــــاده الوحيــــــــل خالفهم إذ ق ***          ــوانظر إلى أحاكمهم فينا ألجـ

 انـإيم د ذيــــــــعند الرسول وعن ***       هل يستوي الحكمان عند هللا أو 

 النــــــقول فــــــــبالنص يثبت ال ب ***        ه ــــــــــالكفر حق هللا ثم رسول

 رانــــــفــــــــقد كفراه فذاك ذو الك ***        ده ــــمن كان رب العالمين وعب

 رآنـــي ومن قـــــــــالنصين من وح***        ى ـــــــــحاكمكم إلفهلم ويحكم ن

 انــــلى اإليمــــــــالكفران حقا أو ع ***       ى ــــــوهناك يعلم أي حزبينا عل

 انـــــــــــــصـــــــــالم وإيمان له الن ***        ــــفليهنكم تكفير من حمت بإسـ
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 انـوع ذا اإلحســـــــــمعصوم غاية ن ***       ــــلكن غايته كغاية من سوى ال

 النـــــــــــفـــــــإن فاته من أجله الك ***     دا ــــــخطأ يصير األجر أجرا واح

 انــــــمــــــــعدوان من هذا على اإلي ***       ــــــإن كان ذاك مكفرا يا أمة الـ

 انـــــــــــرهـــــــكفير بالدعوى بال ب ***     قد دار بين األجر واألجرين والتـ 

 انــــمـــــــــــى اإليـــــعل ل بأنه حقاً  ***    و ـــــــــكفرتم وهللا من شهد الرس

 دالنــــــــما عـــــتــــــمن عندكم أفأن ***    ة ــــثنتان من قبل الرسول وخصل

الرسالة الثالثينية يف ]تابًا ضخمًا بعنوان وقد ألف الشيخ )أبو حممد املقدسي( فك اهلل أسره ك

وهو من خري ما كتب يف هذا الشأن يف هذا الزمان خبالف كتب  [التحذير من الغلو يف التكفري

مرجئة العصر من شيوخ آل سعود وشيوخ احلكومات اليت حياول املباحث وأسرة آل سعود فرضها 

كذبوا واهلل بل هي منهج املرجئة بل غالة ونشرها وتسويقها على أنها منهج أهل السلف الصاحل و

فيها الرد على أساطني اإلرجاء  [مرجئة العصر]املرجئة اجلهمية وألبي حممد املقدسي رسالة بعنوان 

يف هذا الزمان وهم من كبار شيوخ آل سعود ولذا ينقمون عليه أشد نقمة ألنه كشفهم وعراهم 

دائما مبلك دويلة األردن العتقاله وكتم صوته  بأسلوب علمي وشرعي رصني ولذا يقومون باالتصال

وأما منعه من العمرة واحلج فهذا واضح ومعروف ألنه لو قدم لذلك العتقلوه ووضعوه جبواري يف 

سجن احلائر وحياولون جاهدين عرب دراويشهم شيوخ آل سعود أن يطعنوا يف الشيخ )أبي حممد 

 م مجيعًا :املقدسي( ويصغروه وجيهلوه ...إىل آخره وأقول هل

 يناـــهو الصبار شيخ المسلم***وكلكم خواء وهو بحر 

 وما بالطعن صار التبر طيناً ***وذا قول األئمة من قديم 

يف مصارع النفاة ]بعنوان  وأقول ما قاله ابن القيم رمحه اهلل يف ابن تيمية رمحه اهلل حيث عقد فصاًل

ها اثنني ومخسني بيتًا يف مؤلفات ابن تيميه وساق في [واملعطلني بأسنة أمراء اإلثبات املوحدين

 ومواقفه وردوده ومنها :
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َن جهلَ   انــــوأرى تناقَضهم بكل زم *** هم ــــــــأبدى فضائَحهم وبيَّ

 انــِل الحقِّ بعَد مالبِس التيج ***  ــــــوأصاَرهم وهللِا تحَت نعاِل أْهـ

 دانـُم األعالم للبلــانوا هـــــك ***  وأصاَرهم تحَت الحضيِض وطالما

الكواشف اجللية يف كفر الدولة ]وكذلك أبو حممد املقدسي ثبته اهلل وفك أسره منذ كتاب 

إىل اآلن وهو يكشف أالعيب وأكاذيب وتناقضات شيوخ آل سعود اليت ختفى على كثري من [السعودية

 الدراويش حتى شباب املسلمني الذين خدعهم آل سعود وشيوخه عرب اإلعالم واخلطب والنفخ يف

 يصبحوا كبارًا وأعالمًا فضلوا وأضلوا واهلل حسبنا عليهم ونعم الوكيل .

 

 

 

 

 

 ) تهمة تكفري احلكومات ووصفها الطاغوتية وأنها حتارب اإلسالم واملسلمني (

فأقول قد قال عبادة بن الصامت رضي اهلل عنه : بايعنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على السمع 

يف منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرٍة علينا وأال ننازع األمر أهله إال أن تروا كفرًا بواحًا  والطاعة

وقد كتبت وكتب غريي  "(0211( ومسلم ) 2116، 2111رواه البخاري )"عندكم فيه من اهلل برهان (

هذه من أهل العلم ممن تتهمونهم وترفعون هذه الدعوى ضدهم يف الكفر البواح الصراح لدى 

احلكومات والدويالت اليت رحل بعضها وبعضها يف الطريق يف مؤلفات موسعة وكتٍب مفصلة عن 

نا فيها هذا الكفر البواح والربهان على ذلك وأن سوق املباحث يف أوراق هذه الدعاوى ذلك بّي

ر ألحاديث السمع والطاعة وعدم املنازعة إىل آخره استدالل يف غري موضعه وسياقه فنحن ال ننك

أحاديث السمع والطاعة ألئمة املسلمني وخلفائهم الذين حيكمون الناس بشريعة رب العاملني ويقيمون 
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العدل والقسط بني الناس إىل آخر ما هنالك ونقول يف ذلك مبا يقول أئمة اإلسالم ونسري سريهم 

 م رمحه اهلل :ظوكما قال النا

 اهتدى بل قولنا قول أئمة الهدى **** طوبى لمن بهديهم قد 

وطاعتهم باملعروف ويف املعروف وما مل يأمروا مبعصية إذ ال طاعة ملخلوق يف معصية اهلل وال طاعة ملن 

عصى اهلل وال طاعة ملخلوق يف معصية اخلالق واألحاديث يف ذلك كثرية وصحيحة ومتواترة رواها 

ثون وليست هي حمل احملّدرها الفقهاء ونها وفّساحملدثون يف الصحاح والسنن واملسانيد وغريها وبّي

خالفنا مع املباحث الذين ساقوها بطريقة انتقائية اختزالية وحذفوا أو مل يذكروا أحاديثًا صحيحة 

صرحية يف تقييد السمع والطاعة باملعروف ألنهم تعودوا على السمع والطاعة املطلقة يف كل شيء 

ا ما ال يروق هلم وال حيبون ذكره وبال قيود والعجيب أن بعض األحاديث اليت ساقوها حذفوا منه

ومساعه وجعلوا مكانها نقطًا وهذا فعل أهل الزيغ واألهواء والذين يذكرون ما يدعم قوهلم 

أحب ما لديهم حديث ) وإن جلد ظهرك وأخذ  وحيذفون ما خيالفه أو يقيده أو خيصصه واملباحث

مل يذكروا حديث ابن عمر رضي  مالك ( وهذا التصرف واألسلوب يف االستدالل قبيح من فاعله فهم

اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : ) السمع والطاعة على املرء املسلم فيما أحب وكره ما 

ومل  "(0841( ومسلم )2011رواه البخاري )"مل يؤمر مبعصية فإذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعة ( 

اهلل عليه وسلم قال :) ال طاعة يف معصية اهلل يذكروا حديث علي رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى 

ومل يذكروا حديث علي  "(0811( ومسلم )2212، 2011، 1411رواه البخاري ) "إمنا الطاعة يف املعروف ( 

رضي اهلل عنه قال : بعث رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجاًل من األنصار 

ضبوه يف شيء فقال : امجعوا لي حطبًا فجمعوا له ثم قال : أو وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغ

قدوا نارًا فأوقدوا ثم قال : أمل يأمركم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أن تسمعوا لي وتطيعوا قالوا : 

بلى قال: فادخلوها قال : فنظر بعضهم إىل بعض فقالوا : إمنا فررنا إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه 

ت النار فلما رجعوا ذكروا ذلك للنيب صلى اهلل أوطف بهار فكانوا كذلك وسكن غضوسلم من الن

ومل  "(0811رواه مسلم )"عليه وسلم فقال )لو دخلوها ما خرجوا منها إمنا الطاعة يف املعروف ( 
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يذكروا حديث علي بن أبي طالب رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : ) ال طاعة لبشر 

بإسناد صحيح على شرط الشيخني ومل يذكروا حديث علي  "(0161رواه أمحد )"صية اهلل ( يف مع

بإسناد صحيح على  "(0111رواه أمحد )"أيضًا رضي اهلل عنه بلفظ ) ال طاعة ملخلوق يف معصية اهلل ( 

ن عمرو الغفاري بني الناس بشرط الشيخني ومل يذكروا حديث عمران بن حصني حني لقي احلكم 

: تذكر يوم قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) ال طاعة ملخلوق يف معصية اهلل ( قال : نعم  فقال

بإسناد صحيح على شرط الشيخني ورواه أمحد أيضًا )  "(21614رواه أمحد )"قال عمران : اهلل أكرب 

ا ذكروا . ومل "(21660ورقمه )"ال طاعة ألحد يف معصية اهلل ( وإسناده صحيح على شرط الشيخني 

حديث ابن عمر الذي ذكرته قبل قليل مل يذكروا اسم الصحابي وحذفوا آخره من قوله ) إال أن 

مبعصية .. إىل آخر احلديث ( واكتفوا بقوله ) على املرء السمع والطاعة فيما أحب وكره (  ريؤم

دنا بكتاب اهلل ومل يذكروا األحاديث اليت تبني تقييد ذلك بإقامة الدين وإقامة الصالة وكونه يقو

كحديث معاوية رضي اهلل عنه مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول ) إن هذا األمر يف قريش 

وحديث أم احلصني  "(2041رواه البخاري )"ال يعاديهم أحد إال كبه اهلل على وجهه ما أقاموا الدين (

عليكم عبد جمدع أسود  َرّم: ) إن ُأ رضي اهلل عنها قالت مسعته يقول ) أي النيب صلى اهلل عليه وسلم (

فالسمع والطاعة ليست كما يريده  "(0848رواه مسلم )"يقودكم بكتاب اهلل فامسعوا له وأطيعوا ( 

املباحث بال قيود وال حدود وال ضوابط بل طاعتهم تابعة لطاعة اهلل ورسوله وليست مستقلة كما 

مجيعه وجبميع أحاديث رسول اهلل صلى اهلل سبق بيان ذلك وتفصيله وحنن حبمد اهلل نؤمن بذلك 

عليه وسلم وننزهلا منازهلا ونضعها مواضعها ولسنا ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض أو يقتص 

 ڃ] من األحاديث ما يريد وحيذف ما ال يريد ولسنا ممن يقول ) فويل للمصلني ( وحيذف قوله

( [ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ]أو ممن يقرأ    {5}الماعون: [ ڇ چ چ چ چ

ولسنا حبمد اهلل ممن حيرف الكلم عن {43}النساء: [ے ھ ھ ھ ھ ہ]ويحذف ) 

إن ما ساقوه ومجعوه من نقوالت  نقولمواضعه أو يلبس احلق بالباطل أو يكتم احلق وهو يعلم وحنن 
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نا رأينا كفرًا بواحًا عندنا فيه من اهلل برهان ولسنا لبعض أهل العلم قد وضع يف غري موضعه أل

ل أهل العلم والتحقيق يف مسألة اخلروج على اروا أو ظلموا وفسقوا وقد فّصجعن أمراء  نتكلم

ال يريد املباحث وال شيوخ آل سعود ذكره وال إظهاره وال بيانه وإذا كانوا  األمراء والوالة تفصياًل

كالم  حيذفون من أحاديث النيب صلى اهلل عليه وسلم ما ال يشتهون وال حيبون فكيف ال حيذفون من

 العلماء والفقهاء ما فيه التفصيل احلق وكما قال ابن القيم رمحه اهلل يف الكافية الشافية :

 دا لكم للحق تلبيسانـغــ*** ف  عنى النصوص وقولناـم مـــتــســـلب  

 *** يأتي بتحريف على إنسان ف الـــف النص الصريح فكيمن حر  

 وقال أيضًا رمحه اهلل :

 الجهمي  إذ يرميه بالعدوان  ***  نـــاٍق مـــــــهلل ما لقي ابن إسح

 يروي يوافق مذهب الطعان ذي *** ــــــان الــــويظل يمدحه إذا ك

 ي الشانــلــعـــفالحكم هلل ال ال ذا *** ـــــــــــا منهم أمثنكم قد رأي

 زانــيـل وال مـيـذرع وال ك هذا هو التطفيف ال التطفيف في *** 

وا كفرًا بواحًا عندكم فيه من اهلل برهان ( مل يذكروه يف مجلة األحاديث ر) إال أن توهذا احلديث 

اليت ساقوها وال يف أثناء النقوالت اليت ختريوها ومل يذكروا تفصيل أهل العلم وإمنا مجعوا ما يعزز 

يسمونه السمع والطاعة املطلقة ورمبا أخذوا ذلك من بعض اخلطب اليت توزعها وزارة آل الشيخ ملا 

)بالشؤون اإلسالمية( على املساجد لكي خيطب به اخلطباء عند أي حدث أو طارئ وحنن نقول هذا 

فيه  دنااحلديث املتفق على صحته هو الفيصل بيننا وبينكم فقد رأينا كفرًا بواحًا صراحًا عن

قطعي وسنة الربهان من كتاب اهلل عز وجل وسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم واإلمجاع الضروري وال

 اخللفاء الراشدين وصحابة النيب صلى اهلل عليه وسلم وهذا الكفر البواح هو ما يلي :

أواًل : مظاهرة الكفار على املسلمني وقد ذكرت يف الرد على تهمة اخلوارج عند قول النيب صلى اهلل 

والوقائع واحلوادث  عليه وسلم ) يقتلون أهل اإلسالم ويدعون أهل الشرك واألوثان ( األدلة والرباهني
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اليت تثبت أن آل سعود وبقية اآلالت والعوائل يف جزيرة العرب ويف غريها قد ظاهرت وناصرت وأعانت 

ووالت ودعمت وأمدت أمريكا واحللف األطلسي الصليبني بكل شيء وأن ذلك مشاهد ومشهور ومعلوم 

 فآلالت وكذلك أمريكا واحللللخاص والعام والوثائق والدالئل على ذلك كثرية وآل سعود وبقية ا

ويصرحون به وقد ذكرنا يف أشرطتنا املرئية واملسموعة  وكتابًة ًةاألطلسي يعرتفون بهذا صوتًا وصور

ويف كتبنا من عدد من أهل العلم النقوالت واإلحاالت واملراجع على ذلك وبعض الكتب اليت ذكرها 

 املباحث يف هذه األوراق مليئة بذلك .

الكفار وإتباع أهوائهم والسري خلفهم واختاذهم أندادا من دون اهلل وبيع بالدنا هلم بثمن ثانيًا : طاعة 

 جنس كما سبق بيانه أيضًا يف املوضوع السابق ذكره يف تهمة اخلوارج .

ة يثالثًا : احلكم بغري ما أنزل اهلل وحتكيم األنظمة الوضعية والقوانني األرضية وتنحية الشريعة اإلهل

ها حممد صلى اهلل عليه وسلم يف الكتاب والسنة وذلك واضح وضوح العيان يف شتى اليت جاء ب

املناحي ويف شتى الوزارات وفرض ذلك بالقوة وقد سبق بيان حكم إلزام الناس بشيء مل يلزمهم به 

اهلل ورسوله ومن ينظر إىل العسكرية كمثال يرى األنظمة والقوانني املستوردة من الغرب والشرق 

للعسكر مع بعضهم  ةمة وتفرض بالقوة كالطاعة املطلقدصادم شريعة اإلسالم متام املصاواليت ت

البعض ملن فوقهم وهم يقولون ) نفذ ثم اعرتض ( واجلزاءات املستخدمة بينهم واليت ال ختضع 

للقضاء الشرعي بل للحكم العسكري اجلائر والظلم املمنهج وخصوصًا من املباحث والطوارئ على 

قوانني وأنظمة وضعية يستحلون بها أمورًا كثرية حتت مسمى النظام فيتجسسون  الناس حتت

رون ويضربون ويرهبون الناس حتت هذا املسمى ) حفظ النظام ويتحسسون ويسجنون ويعذبون ويسّه

( وقد رأيت من ذلك الشيء الكثري وكذلك التشريعات والقوانني اليت حتكم وزارة الصحة والبنوك 

يها استحالل ملا حرم اهلل ورسوله وحتريم ملا حلله اهلل ورسوله وإظهاٍر للمنكرات بقوة وغريها واليت ف

النظام والقانون الوضعي وتغييب للمعروف بقوة النظام والقانون الوضعي فانتشر بذلك الربا 

ا واملعامالت احملرمة ونشروا بذلك التربج والسفور والفواحش بال نكري بل لو أنكر ذلك منكر ألنكرو

عليه ورمبا عاقبوه وحاسبوه وسجنوه واملستسفيات خري دليل على ما أقول فالنساء من كل مكان 
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ٍد ومنظم ومفروض ححاسرات كاشفات عن السحر والنحر والصدر والشعر متجمالت يف لباٍس مو

بالقوة وباسم النظام وكذلك االختالط الذي ال يقره شرع اهلل الذي جاء به رسول اهلل صلى اهلل 

ليه وسلم وما ينتج عن ذلك من فساد عريض وزنا ونظرات حمرمة وعشق ومعاكسات إىل آخره ع

 مما ال خيفى على عاقل وهلم جرا . 

وكذلك القوانني واألنظمة اليت تتعلق بالتجارة والبيوع وما يسمى ) باملواصفات واملقاييس 

يعة بتحرميها حترميًا قطعيًا ال السعودية ( واليت ترخص وجتيز لكثري من احملرمات اليت جاءت الشر

خالف فيه فامتألت األسواق واحملالت بها بال نكري وكذلك الرتخيص لفتح حمالت حتارب شعائرًا 

شرعيًة معلومة باالضطرار من دين املسلمني وعلماء اإلسالم يفرقون بني ارتكاب اإلنسان لكبرية أو 

ر معصيته وذنبه وجرمه وأنه فاسق تلك ينقص إميانه بذلك بقد تهمعصية وأنه عاٍص مبعصي

بذلك على تفصيل عندهم وأن أمره إىل اهلل وحتت مشيئته إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه وبني 

استحالل ذلك وإجازته فالزنا حرام وكبرية من كبائر الذنوب توعد اهلل عليه فاعله وحذر منه وبني 

وسنة رسوله  ما جاء يف ذلك يف كتاب اهلل مآله وعاقبته وأنه فاحشه ومن يفعله يلق أثاما إىل آخر

صلى اهلل عليه وسلم وأن من فعله وسرته اهلل يف الدنيا فأمره إىل اهلل وهو حتت املشيئة إن شاء عفا عنه 

عذبه وإن أقر على نفسه بذلك أو شهد عليه الشهود أقيم عليه احلد بالرجم حتى املوت إن  وإن شاء

 احملصن وتغريب عام ويكون ذلك كفارته ويبقى حتت دائرة كان حمصنا واجللد مائة جلدة لغري

اإلسالم وال يكفر بذلك ولكنه إن استحل الزنا ومارسه على أنه حالل وال شيء فيه ورخص له وأقام له 

احملالت والشهادات والسجالت ودور البغاء ومحاه بالقانون والنظام والشرطة .. إىل آخر ما هنالك 

تحالله ما حرمه اهلل ورسوله وأمجع املسلمون على حرمته وقس على ذلك فهذا الكفر الصريح الس

 وقد قال الناظم رمحه اهلل :

 وال تكف ر بالمعاصي مؤمناً *** إال مع استحالله لما جرى



 

 404من  195صفحة 
 

ومن ينظر يف واقع األسواق اليوم يرى كثريًا من احملرمات قد رخص هلا وأعطيت األذونات والسجالت 

والنكري على من ينكرها وهذا استحالل ملا حرم اهلل ورسوله كمحالت الفيديو ومحيت بالنظام والقوة 

اليت امتألت باملسلسالت واألفالم واألشرطة اليت فيها من الدعارة واإلباحية والتربج والسفور 

والفاحشة والزنا ومقدماته ما ال خيفى على عارف بواقع هذه احملالت املأذون هلا من جهات رمسية 

ا ال أتكلم عن عصاة املسلمني وفساقهم الذين يشرتون هذه األفالم وينظرون إليها فهم عصاة عدة . وأن

فساق آمثون بذلك على التفصيل السابق ولكن حديثي عن الذي أذن ورخص وأعطى السجل 

التجاري بذلك والنظام والقوانني ومحى بالقوة وعاقب من أنكر وأنكر عليه إنكاره وكذلك األطباق 

)الدشوش( واليت أذن هلا وفتحت هلا احملالت واشرتيت من اخلارج ودخلت عرب املوانئ  الفضائية

آخره وحديثي هنا أيضًا كذلك عن اجلهات اليت  إىلوفسوحات ورخٍص  تواملنافذ واملطارات بأذونا

رخصت ووضعت القوانني الوضعية واألنظمة األرضية اليت حتلل احملرمات ومتكن هلا وتنشرها 

 ًاال أتكلم عن الفسقة والعصاة من املسلمني الذين يشرتون هذه احملرمات وكذلك كثريوحتميها و

آلت الطرب وغري ذلك فهذا كله استحالل ملا حرم اهلل ورسوله وتكذيب هلل آجهزة األلعاب وأمن 

ورسوله وحماربة هلل ورسوله وعناد هلل ورسوله وإذا كان الصحابة أمجعوا على كفر مانعي الزكاة 

هم باملرتدين فكيف مبن حيل احملرمات ويرخص هلا وحيميها بالقوة وينكر على من ينكرها وقد ومسو

 ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ] قال اهلل عز وجل

: ) وقد أنكر تعاىل "( 1/0212ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه )"يقول {52}يونس: [   ۓ ۓ ے

رم مبجرد اآلراء واألهواء اليت ال مستند هلا وال دليل عليها ( على من حرم ما أحل اهلل أو أحل ما ح

 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ] وقد قال اهلل عز وجل انتهى كالمه .

 ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ

فذكر اهلل يف هذه اآلية األسباب املوجبة لقتال أهل الكتاب ومنها أنهم ال  92 {92}التوبة: [

يح وياذن ويفسح هلذه احملرمات ويضع هلا باهلل ورسوله ومن يرخص وجييز ويحيرمون ما حرم 
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القوانني واألنظمة وحيميها بالقوة ويعاقب من ينكر ذلك وينكر عليه نكريه فهو مثل اليهود 

والنصارى الذين ال حيرمون ما حرم اهلل ورسوله وحتليل احلرام هو كتحريم احلالل وقد عاب اهلل يف 

واملائدة على املشركني حترميهم ملا أحل اهلل من األنعام والثمار والزروع بتلك سورة األنعام 

ابن كثري رمحه اهلل يف يف تفسريه "املصطلحات واألمساء اليت ما أنزل اهلل بها من سلطان يقول 

ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ]ة واملقصود من سياق هذه اآلية الكريم ]:  "(4/0428)

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے

على املشركني الذين ابتدعوا ما ابتدعوه ، من حتريم احملرمات على  {145}األنعام: [ۅ ۅ ۉ   

أنفسهم بآرائهم الفاسدة من البحرية والسائبة والوصيلة واحلام وحنو ذلك ، فأمر اهلل رسوله أن 

رم ، وإمنا حرم ما ذكر يف هذه اآلية ، من امليتة ، خيربهم أنه ال جيد فيما أوحاه اهلل إليه أن ذلك حم

لغري اهلل به . وما عدا ذلك فلم حيرم ، وإمنا هو عفو مسكوت  والدم املسفوح ، وحلم اخلنزير ، وما أهّل

عنه ، فكيف تزعمون أنتم أنه حرام ، ومن أين حرمتموه ومل حيرمه اهلل ؟ وعلى هذا فال يبقى حتريم 

هذا ، كما جاء النهي عن حلوم احلمر وحلوم السباع ، وكل ذي خملب من أشياء أخر فيما بعد 

وقد روى أبو األحوص عن أبيه مالك بن . انتهى كالمه  [الطري ، على املشهور من مذاهب العلماء 

آذانها ، فتعمد إىل موسى  هل تنتج إبل قومك صحاحًا)نضلة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال له : 

، فتقول : هذه حبر وتشقها ، أو تشق جلودها وتقول : هذه صرم ، وحترمها عليك وعلى فتقطع آذانها 

ما آتاك اهلل لك حل ، وساعد اهلل أشد من ساعدك ، وموسى اهلل أحد  أهلك ؟ قال : نعم . قال : فإنَّ

( وصححه ابن حبان واحلاكم وقال ابن كثري ) وهذا 01810 -01888رواه أمحد ) ("من موساك 

 وقال اهلل عز وجل "قول رواه أمحد بإسنادين صحيحني على شرط مسلمأجيد قوى اإلسناد ( وحديث 

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ]

ثم نهى  ]: "(1/2122ابن كثري رمحه اهلل يف تفسري )"" يقول  {111}النحل: [ۋۋۅۅۉۉ

وضعوه واصطلحوا عليه من  موا مبجرد مالوا وحّراهلل تعاىل عن سلوك سبيل املشركني الذين حّل
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شرعًا هلم ابتدعوه يف  ةاألمساء بآرائهم من البحرية والسائبة والوصيلة واحلام وغري ذلك حماكا

ل شيئًا مما حرم اهلل جاهليتهم ويدخل يف هذا كل مبتدٍع ابتدع بدعة ليس فيها مستند شرعي أو حّل

ى كالمه . وإذا كان النيب صلى اهلل عليه وسلم انته [وتشهيه  أيهأو حّرم شيئًا مما أباح اهلل مبّجرد ر

رواه البخاري ") وإنين لست أحرم حالاًل وال أحل حرامًا (  ةيقول كما يف حديث املسور بن خمرم

فكيف حيل لغريه حتريم احلالل أو حتليل احلرام وقد قال اهلل عز  "(2111( ومسلم )4001)

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ھے]وجل

أي هم ال  ]:"(2/4022ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه )"يقول  {91}الشورى: [   ې ې ې ۉ

يتبعون ما شرع اهلل لك من الدين القويم بل يتبعون ما شرع هلم شياطينهم من اجلن واإلنس من 

ر إىل حتريم ما حرموا عليهم من البحرية والسائبة والوصيلة واحلام، وحتليل أكل امليتة والدم والقما

حنو ذلك من الضالالت واجلهالة الباطلة اليت كانوا قد اخرتعوها يف جاهليتهم من التحليل 

وكيف مبن يضع احملاكم الوضعية  انتهى كالمه . [والتحريم والعبادات الباطلة واألقوال الفاسدة

غري حكم حتت مسمى احلقوق املدنية لتحكم بغري شريعة اإلسالم وتفصل يف املنازعات واخلالفات ب

الشريعة بل باألنظمة والقوانني الوضعية وغري ذلك من صور ومناذج حتكم غري شريعة رب العاملني 

واستحالل احملرمات ولو ذهبت أستقصي األمثلة يف الطريان والصحافة واإلعالم والتعليم والرياضة 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ]لطال املقام ) ويكفي من القالدة ما أحاط بالعنق ( وقد قال اهلل عز وجل 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ])  وقال اهلل عز وجل {44}المائدة: [ھ ھ ھ ھ

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ]وقال هللا جل جالله {12}الجاثية: [ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں

ابن "يقول {85}النساء: [وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ

أحد حتى  يقسم تعاىل بنفسه الكرمية املقدسة : أنه ال يؤمن]: "(2/161كثري رمحه اهلل يف تفسريه )

نقياد له م الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف مجيع األمور ، فما حكم به فهو احلق الذي جيب اإلُيَحكِّ
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أي: إذا حكموك  وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې] ؛ وهلذا قال وظاهرًا باطنًا

مما حكمت به ، وينقادون له يف الظاهر  يطيعونك يف بواطنهم ، فال جيدون يف أنفسهم حرجًا

. انتهى كالمه [من غري ممانعة وال مدافعة وال منازعة كليًا ، فيسلمون لذلك تسليمًاوالباطن 

  وحول هذه اآلية يقول ابن القيم رمحه اهلل يف الكافية الشافية :

 اإلذعانـي بـوحـلـوا لــعــرجــأن ت ***     يء إلىـى شـلـم عـــتــيا قوم ما أن

 وانـرضـع الـم مـيـلـسـم تـيـكـحـت***     ه ـــــل ودقـيـلـجـي الـوه فـمـكـوتح

 انـمـة اإليـيقـقـن حـيـبـي اًـ مــســق***     سه ــنفــــظيم بـعـم هللا الــســـقد أق

 برهانـح الـضاوـول الـرسـرالـيـغ اً     ***مون محكِّ ــــأن ليس يؤمن من يك

 انـمـذاك ذو إيـب فـسـن حـيـيـوحـ ***     م الـبل ليس يؤمن غير من قد حكَّ 

 انـق بطـيـرج وضـان ذا حــــإن ك***      اًـ نـؤمـم مــكِّ ــحـمــا ذاك الـهذا وم

 انــــــيـوحـه الـي بــضـقـلذي يـــل ***     متى يسلِّ ـن حـؤمـمـس بـيـذا ولــه

 آنرـــــقـان والـمـة اإليــــرمـحــوب ***     مـكـدتـشـم نـيـظـعـاهلل الـوم بـا قــي

 انــــن اإليمـكم عـوسـفـوا نـلـــفس ***      ذاــم بـكـسـفـط أنـم قـكـتـدثـل حـه

فكل   {51}المائدة: [ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی] ويقول اهلل عز وجل

ابن "من حكم بغري حكم اهلل فقد حكم حبكم اجلاهلية كما قال احلسن البصري رمحه اهلل يقول 

ينكر تعاىل على من خرج عن حكم اهلل امُلْحَكم املشتمل على ]:  "(4/0088كثري رمحه اهلل يف تفسريه )

كل خري، الناهي عن كل شر وعدل إىل ما سواه من اآلراء واألهواء واالصطالحات ، اليت وضعها 

ت واجلهاالت ، الرجال بال مستند من شريعة اهلل ، كما كان أهل اجلاهلية حيكمون به من الضالال

مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم ، وكما حيكم به التتار من السياسات امللكية املأخوذة عن ملكهم 

ساق ، وهو عبارة عن كتاب جمموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع يجنكيزخان، الذي وضع هلم ال
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ام أخذها من جمرد نظره شتى ، من اليهودية والنصرانية وامللة اإلسالمية ، وفيها كثري من األحك

وهواه ، فصارت يف بنيه شرًعا متبًعا ، يقدمونها على احلكم بكتاب اهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه 

وسلم . ومن فعل ذلك منهم فهو كافر جيب قتاله ، حتى يرجع إىل حكم اهلل ورسوله صلى اهلل عليه 

يبتغون أي : [جئ ی ی]) وسلم، فال حيكم سواه يف قليل وال كثري ، قال اهلل تعاىل:

أي : ومن  {51}المائدة: [مبىب خب حب جب يئ ىئ مئ]).  ويريدون، وعن حكم اهلل يعدلون

أعدل من اهلل يف حكمه ملن َعقل عن اهلل شرعه ، وآمن به وأيقن وعلم أنه تعاىل أحكم احلاكمني ، 

كل شيء ، العادل يف وأرحم خبلقه من الوالدة بولدها ، فإنه تعاىل هو العامل بكل شيء ، القادر على 

فكيف وهذه الدويالت تتحاكم اليوم على مواثيق وأنظمة األمام املتحدة . انتهى كالمه  [كل شيء

واهليئات التابعة هلا واحملاكم اجلاهلية واملؤسسات األخرى كجامعة الدول العربية وجملس التعاون 

نني واألنظمة واللوائح والقرارات اخلليجي ومنظمة التعاون وغريها من هيئات جاهلية فيها من القوا

واألحكام ما يصادم ويعارض شريعة رب العاملني وقد فصل أبو حممد املقدسي فك اهلل أسره ذلك 

وبني مدى مصادمة  [الكواشف اجللية  ]وأحال على املراجع ونقل النقوالت اليت تبني ذلك يف كتاب 

النيب صلى اهلل عليه وسلم شاملة كاملة وافية ذلك لشريعة رب العاملني . وشريعة اهلل اليت جاء بها 

ليست حباجة إىل تكميٍل من أحد وال استدراك وال قوانني من هيئات كافرة أنشأتها دول الكفر 

وبها يتبني للعلم املنصف مقدار  ]:  "(4/006إعالم املوقعني )"والصليب يقول ابن القيم رمحه اهلل يف 

وفضلها وشرفها على مجيع الشرائع وأن رسول اهلل صلى اهلل الشريعة وجاللتها وهيمنتها وسعتها 

صلى اهلل عليه وسلم كما هو عام الرسالة على كل مكلف فرسالته عامة يف كل شيء من الدين 

أصوله وفروعه ودقيقه وجليله فكما ال خيرج أحد عن رسالته فكذلك ال خيرج حكم حتتاج إليه األمة 

 ول الناظم رمحه اهلل: انتهى كالمه . ويق [عن بيانه له 

 اـعـالص مـــة وإخــابــــإص***   ول السعي أن يجتمعا فيه ــبــرط قـــش

 اهـموافق الشرع الذي ارتض***    واهــــــــــرش ال ســــعـــــــــهلل رب ال
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 نــيـر مـــيــغــه رد بــــإنــــف ***  نــــيـــيـوحـــلــالف لــــا خــل مـــــوك

 اــا قد وجبـــمـهــيــرده إلـــف***   ا ـبـــصـــــالف نـخـه الـيــا فــل مـــوك

 لــعقـدس الــــام وحــــباألوه***  يس ـل لـقـنـالـى بـــا أتــمــن إنــديــالــف

وقد أمر اهلل سبحانه بالرجوع عند التنازع واالختالف إىل الكتاب والسنة فقال جل جالله ) فإن 

شيء فردوه على اهلل والرسول إن كنتم تؤمنون باهلل واليوم اآلخر ذلك خري وأحسن تأوياًل تنازعتم يف 

 {11}الشورى: [ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ])  " وقال سبحانه11("سورة النساء آية 

وهذا أمر من اهلل عز وجل ، بأن كل شيء تنازع ] :"(2/118ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه )"يقول 

الدين وفروعه أن يرد التنازع يف ذلك إىل الكتاب والسنة ، كما قال تعاىل : ) الناس فيه من أصول 

، فما حكم به كتاب اهلل وسنة رسوله وشهدا 01َوَما اْخَتَلْفُتْم ِفيِه ِمْن َشْيٍء َفُحْكُمُه ِإَلى اللَِّه ( الشورى/

ُكنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِباللَِّه َواْلَيْوِم  له بالصحة فهو احلق ، وماذا بعد احلق إال الضالل وهلذا قال تعاىل  " ِإْن

َر اآلِخِر"  َأْي ُردُّوا اْلُخُصوَمات َواْلَجَهاَلات ِإَلى ِكَتاب اللَّه َوُسنَّة َرُسوله َفَتَحاَكُموا ِإَلْيِهَما ِفيَما َشَج

َمْن َلْم َيَتَحاَكم ِفي َمَحّل النَِّزاع ِإَلى اْلِكَتاب  َبْينُكْم ِإْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن ِبَاللَِّه َواْلَيْوم اْلآِخر َفَدلَّ َعَلى َأنَّ

َأْي " ْير َوالسُّنَّة َوَلا َيْرِجع ِإَلْيِهَما ِفي َذِلَك َفَلْيَس ُمْؤِمًنا ِبَاللَِّه َوَلا ِباْلَيْوِم اْلآِخر َوَقْوله " َذِلَك َخ

ِإَلْيِهَما ِفي َفْصل النَِّزاع َخْير َوَأْحَسن َتْأِويًلا َأْي َوَأْحَسن  التََّحاُكم ِإَلى ِكَتاب اللَّه َوُسنَّة َرُسوله َوالرُُّجوع

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] نتهى كالمه وقال اهلل جل جاللها [َعاِقَبة َوَمآًلا 

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

إنكار هذا ]:  "(252-9/252يقول ابن كثير رحمه هللا في تفسيره ) {81}النساء: [ڦ ڦ

من اهلل ، عز وجل ، على من يدعي اإلميان مبا أنزل اهلل على رسوله ، وهو مع ذلك يريد التحاكم يف 

فصل اخلصومات إىل غري كتاب اهلل وسنة رسوله ، كما ذكر يف سبب نزول هذه اآلية : أنها يف رجل 

. وذاك يقول :  من األنصار ورجل من اليهود ختاصما ، فجعل اليهودي يقول : بيين وبينك حممد

بيين وبينك كعب بن األشرف . وقيل : يف مجاعة من املنافقني ، ممن أظهروا اإلسالم ، أرادوا أن 
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يتحاكموا إىل حكام اجلاهلية . وقيل غري ذلك ، واآلية أعم من ذلك كله ، فإنها ذامة ملن عدل عن 

. انتهى كالمه [بالطاغوت هاهنا الكتاب والسنة ، وحتاكموا إىل ما سواهما من الباطل ، وهو املراد 

أمجعوا أن الرد إىل اهلل سبحانه هو الرد ]:  "(11-2/12إعالم املوقعني )"وقال ابن القيم رمحه اهلل يف 

 [إىل كتابه ، والرد إىل الرسول صلى اهلل عليه وسلم هو الرد إليه نفسه يف حياته وإىل سنته بعد وفاته 

ات اإلميان ولوازمه ، فإذا انتفى هذا الرد انتفى اإلميان ؛ ضرورة نه جعل هذا الرد من موجب]إوقال : 

انتفاء امللزوم النتفاء الزمه ، وال سيما التالزم بني هذين األمرين فإنه من الطرفني ، وكل منهما 

ينتفي بانتفاء اآلخر ، ثم أخربهم أن هذا الرد خري هلم ، وأن عاقبته أحسن عاقبة ، ثم أخرب سبحانه 

م الطاغوت وحتاكم إليه ، والطاغوت : اكم أو حاكم إىل غري ما جاء به الرسول فقد حّكأن من حت

كل ما جتاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع ؛ فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غري 

ا ال يعلمون اهلل ورسوله ، أو يعبدونه من دون اهلل ، أو يتبعونه على غري بصرية من اهلل ، أو يطيعونه فيم

أنه طاعة هلل ؛ فهذه طواغيت العامل إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم ] عدلوا [ من 

عبادة اهلل إىل عبادة الطاغوت ، وعن التحاكم إىل اهلل وإىل الرسول إىل التحاكم إىل الطاغوت ، وعن 

مل يسلكوا طريق الناجني الفائزين من طاعته ومتابعة رسوله إىل طاعة الطاغوت ومتابعته ، وهؤالء 

وال قصدوا قصدهم ، بل خالفوهم يف الطريق والقصد  -وهم الصحابة ومن تبعهم  -هذه األمة 

معا ، ثم أخرب تعاىل عن هؤالء بأنهم إذا قيل هلم تعالوا إىل ما أنزل اهلل وإىل الرسول أعرضوا عن 

ثم توعدهم بأنهم إذا أصابتهم مصيبة يف عقوهلم ذلك ، ومل يستجيبوا للداعي ، ورضوا حبكم غريه ، 

وأديانهم وبصائرهم وأبدانهم وأمواهلم بسبب إعراضهم عما جاء به الرسول وحتكيم غريه والتحاكم 

 ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ] إليه كما قال تعاىل

اعتذروا  {42}المائدة: [   ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ

منا قصدوا اإلحسان والتوفيق،أي بفعل ما يرضي الفريقني ويوفق بينهما كما يفعله من يروم بأنهم إ

وبني ما خالفه ، ويزعم أنه بذلك حمسن قاصد صلى اهلل عليه وسلم التوفيق بني ما جاء به الرسول 
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الفه من اإلصالح والتوفيق ، واإلميان إمنا يقتضي إلقاء احلرب بني ما جاء به الرسول وبني كل ما خ

 طريقة وحقيقة وعقيدة وسياسة ورأي ؛ فرخص اإلميان يف هذا احلرب ال يف التوفيق ، وباهلل التوفيق .

ثم أقسم سبحانه بنفسه على نفي اإلميان عن العباد حتى حيكموا رسوله يف كل ما شجر بينهم من 

صدورهم احلرج  الدقيق واجلليل ، ومل يكتف يف إميانهم بهذا التحكيم مبجرده حتى ينتفي عن

والضيق عن قضائه وحكمه ، ومل يكتف منهم أيضا بذلك حتى يسلموا تسليما ، وينقادوا انقيادا . 

 [ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]:  وقال تعاىل

فأخرب سبحانه أنه ليس ملؤمن أن خيتار بعد قضائه وقضاء رسوله ، ومن ختري بعد   {38}األحزاب:

 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک]}  وقال تعاىل : بينا .ذلك فقد ضل ضالال م

أي ال تقولوا حتى يقول ، وال تأمروا حتى يأمر ، وال تفتوا حتى يفيت ، وال   {1}الحجرات: [ ں ڱ

تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي حيكم فيه وميضيه ، روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي اهلل 

 كتاب والسنة ، وروى العويف عنه قال : نهوا أن يتكلموا بني يدي كالمه .عنهما : ال تقولوا خالف ال

والقول اجلامع يف معنى اآلية ال تعجلوا بقول وال فعل قبل أن يقول رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أو 

 ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]}  يفعل وقال تعاىل :

صواتهم فوق فإذا كان رفع أ {9}الحجرات: [ڭۇ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے

حلبوط أعماهلم فكيف تقديم آرائهم وعقوهلم وأذواقهم وسياساتهم ومعارفهم على ما  صوته سببًا

 جاء به ورفعها عليه ؟ أليس هذا أوىل أن يكون حمبطا ألعماهلم .

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ]] ينزع العلم بموت العلماء[وقال تعالى : } 

لوازم اإلميان أنهم ال يذهبون مذهبا إذا  فإذا جعل من{  {89}النور: [ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ
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كانوا معه إال باستئذانه فأوىل أن يكون من لوازمه أن ال يذهبوا إىل قول وال مذهب علمي إال بعد 

 وقد قال رمحه اهلل يف الكافية الشافية : استئذانه ، وإذنه يعرف بداللة ما جاء به على أنه أذن فيه .

 ل ماذا في قديم زمانــن أجــم ***  ا ـــنـنـيـداوة بــيا قوم تدرون الع

 ر القرآنـسـفـح مــيــحــصـــال ***   ا إلى القوم والنقلــزنـيــحـــإنا ت

 انــســــالرحمن قبل تغير االن***   لى العقل الصريح وفطرة إذا ــوك

 يزانــعلى م قد صدقت بعضاً  ***  الزمات بعضها ـتــع مــي أربـــه

 م بلسانـررتــا أقــمـــك داً ــــأب ***   ديكم هذه ـت لـعـمـتـا اجــوهللا م

 رآنـــــالمنقول من أثر ومن ق***    عارض ــإذ قلتم العقل الصحيح ي

 وانــالمنقول بالتأويل ذي األل***    صرف ـم نـول ثـقـعـمـدم الـقـنــف

 لى االحسانإ صداً ـه قـأ بـبـعـن ***    ه ألفيناه لم ـنـا عـزنـجـذا عــإف

 قرآنـالـذ بــألخــوا لــا دعــمـل ***    م ـتـعـابـم تـهـف لـذا سلـم بـولك

 انــسـق ذي االحــيـلمرادنا توف***    صدوا فلما أن أصيبوا أقسموا 

 ة النقصانـايـغـول بـقـك العـلـت ***   هم وفي ـوبـلــولقد أصيبوا في ق

 انــجـازل مــأسمعت ضحكة ه ***    ا ــهـتـأقوال اذا حصلـوا بــأتـــف

 متعوضين زخارف الهذيان ***هذا جزاء المعرضين عن الهدى 

 رة الهذيانــيـثـــ***آراء وهي كــــ  م إلى الــــوالقصد أنكم تحيزت

 جائب األلوانـين عـونــلــ*** مت  مــــتــم أنــــتــــت بكم فجئــفتلون

)أما بعد فما بال رجال منكم أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : ويف حديث عائشة رضي اهلل عنها 

يشرتطون شروطًا ليست يف كتاب اهلل ، فأميا شرط ليس يف كتاب اهلل فهو باطل وإن كان مائة 

(" قال ابن حجر يف 0111( ومسلم )2164شرط فقضاء اهلل أحق وشرط اهلل أوثق( "رواه البخاري )
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"ليس يف كتاب اهلل" أي ليس مشروعًا يف كتاب اهلل تأصياًل وال تفصياًل الفتح: ]قال القرطيب: قوله 

ومعنى هذا أن من األحكام ما يؤخذ تفصيله من كتاب اهلل كالوضوء ومنها ما يؤخذ تأصيله دون 

تفصيله كالصالة ومنها ما أّصل أصله كداللة الكتاب على أصلية السنة واإلمجاع وكذلك 

س من هذه األصول تفصياًل فهو مأخوذ من كتاب اهلل تأصياًل[أ.هـ. القياس الصحيح فكل ما يقتب

)لعن اهلل الوامشات واملستومشات والنامصات وحول هذا املعنى حديث ابن مسعود رضي اهلل عنه قال : 

واملتنمصات واملتفلجات للحسن املغريات خلق اهلل. قال: فبلغ ذلك امرأة من بين أسد يقال هلا: أم 

قرأ القرآن فأتته فقالت: ما حديث بلغين عنك أنك لعنت الوامشات واملستومشات يعقوب وكانت ت

واملتنمصات واملتفلجات للحسن املغريات خلق اهلل؟ فقال عبد اهلل: ومالي ال ألعن من لعنه رسول اهلل 

 لقد قرأت ما بني لوحي املصحف فما وجدته، صلى اهلل عليه وسلم؟ وهو يف كتاب اهلل، فقالت املرأة:

 ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ]}فقال: لئن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، قال اهلل عز وجل: 

 "(2021( ومسلم )1886رواه البخاري )"قالت : بلى قال : فإنه قد نهى عنه ( .{1}الحشر: [ہ

فكيف مبن ال يبالي اليوم بكتاب وال سنة وال شرع وينبذ ذلك وراءه ظهريًا ويستورد األنظمة والقوانني 

الناس وإذا قيل له اتبع ما أنزل اهلل قال بلسان احلال واملقال بل نتبع هذه التشريعات  ويفرضها علي

الدولية والقوانني العصرية وقرارات جملس األمن وبيننا وبينهم اتفاقات وعهود ومواثيق ) وإن كانت 

فظون ليست يف كتاب اهلل ( وأصبح لسان حاهلم ومقاهلم الشرعية الدولية أحق وقضاءها أوثق وحي

أرقام قرارات جملس األمن أكثر من حفظهم آليات اهلل وأحاديث رسوله وحيث اقول هذا على آل 

سعود فغريهم من اآلآلت واألسر والعوائل والدويالت من باب أوىل ألن أولئك ال يدعون ويزعمون 

 تطبيق الشريعة كما يدعيها ويزعمها آل سعود بل كل دويلة حيكمها دستور وضعي يقولون يف

مقدمة بأن الشريعة أحد مصادر التشريع ومن خالل تلك التشريعات املختلفة والدساتري الوضعية 

د من دون اهلل واألصنام حبجة الرتاث اإلنساني والثقايف ورخص لقنوات بمحيت األضرحة اليت تع

 ة الفكرية واإلعالميةيل حبجة احلرجالسحر الفضائية يف بعضها لتمارس السحر والشعوذة والد
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وحرية التعبري والرأي والرأي اآلخر ورخصوا لقنوات األفالم اإلباحية احليوانية والزنا العلين يف 

بعضها حتى أن بعض البلدان يقال ال يسمح ملن عمره أقل من مثانية عشر عامًا مشاهدة ذلك ويتم 

ىل آخر هذه بث ذلك يف أوقات متأخرة من الليل برتخيص الدولة وإذنها وحتت رقابتها ومحايتها إ

الكفريات اليت تتم بإذن القانون والدستور والدولة وياهلل العجب فمن الذي أحل الزنا ومشاهدته ألي 

 ھ ھ])  لياًل أو نهارًا وصدق اهلل عز وجل حيث قال : ًاأو كبري ًاإنسان كان ذكرًا أو أنثى صغري

 [ ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ

م معلوم باإلضطرار من دين املسلمني وكم حرمت احللت هذه الدويالت من حر فكم{28األعراف:}

:  "(4/001إعالم املوقعني )"من حالل معلوم باإلضطرار من دين املسلمني يقول ابن القيم رمحه اهلل يف 

جلهاد يف سبيل اهلل والدعوة على اإلسالم افحاربوا  .انتهى كالمه [لل احلرام حوحمرم احلالل كم ]

ل أنواعها وأساليبها ومنعوا الصدقات ومجع األموال للمسلمني املستضعفني يف كل مكان وعادوا بك

سنة النيب صلى اهلل عليه وسلم الظاهرة ومنعوا املساجد أن يذكر فيها امسه بالقوانني الوضعية 

والدساتري  والدساتري الكفرية وقضوا على أهل اإلسالم باألقضية اجلاهلية املبينة على تلك القوانني

وطاردوا املصلني حتى أن يف بعض هذه الدويالت ال تصلي إال ببطاقة وتصبح متهمًا ومراقبًا وحتت 

العني إذا صليت ومنعوا احلجاب الشرعي بالقانون والنظام ومن تتحجب من املسلمات تصبح متهمًة 

ًا يف املتربجة نها حمجبة على العكس متامومراقبة وحتت النظر ومتنع من كثري من حقوقها أل

السافرة والعاهرة فهي ) مواطنة صاحلة فاضلة ومثال حيتذي زعموا ( وهذا حال أكثر هذه الدويالت 

ذن ورخص وفسح لشواطئ العراة يأتون إليها من كل البلدان ويوفر فيها كل ما إويف بعضها 

بالدستور والقانون حيتاجونه من لذاٍت ومتاٍع وأكٍل وشرٍب حتت عني ونظر ومحاية هذه الدويالت و

وحتت مسمى السياحة حتى إنه يف زمن ) حسين مبارك املخلوع فرعون مصر ( خصصت شواطئ 

للعراة خاصًة بالسياح اليهود وال يسمح للعراة من مصر بالدخول إليها يتم يف تلك الشواطئ عمومًا 

أن  عكان املطالع واملتابمن الزنا وعمل قوم لوط والسحاق والشذوذ بأنواعه ما مل يعرفه قوم لوط وبإم
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يقرأ كتاب ) عرايا إسرائيل فوق أرصفة العرب ( وأن يقرأ كتاب ) زمن فيفي عبده ( ليتأكد من 

صحة ما أقول وكذلك الفنادق يف بعض هذه الدويالت يسمح فيها ويرخص لبيع اخلمور واملسكرات 

والقانون ومحاية الدويلة لذلك  وكذلك إجياد املراقص واملسارح واملسابح والنساء البغايا بالدستور

وهذا مشهور معلوم يف كثري من هذه الدويالت ويف الفنادق واخلاصة باللقاءات الرمسية والوفود 

لإلجتماعات يف القمم واملؤمترات يف بعض هذه الدويالت يتم عرض ) ألبومات صور البغايا ( على 

أو األمري أو الوزير أو املدير إىل آخره  أولئك املسئولني وعلى حسب الرغبة والطلب من ذلك الرئيس

صغرية أم كبرية ( وهكذا حتت  ،من املسميات حبيث هل يريد بكرًا أم ثيبًا )بيضاء أو مسراء أم سوداء 

نظر وعني ورقابة ومحاية هذه الدويلة وبالدستور والقانون وهناك تقارير طبية لكل واحدٍة منهن 

أو شقته أو غرفته ثم خيرجون بعد ذلك ليحاضروا  وكشف طيب قبل أخذ العاهرة إىل جناحه

ويلقوا اخلطابات والبيانات اليت تبث يف القنوات الفضائية عن ) القضية الفلسطينية والوضع يف 

العراق والعالقات الثنائية املشرتكة والتنمية املستدامة واالستثمار يف اإلنسان وأن الشعوب تطلب منا 

  الشاعراملزيد .. وهكذا ( وكما قال 

 عن سًر ما القت من الخذالن ***خطبها  ادعني أسائل أمتي م

 ام ملتويانـــــــوالناس والحك ***ادرٍ ـــــمن شريعة ق بعدٌ  السر  

 ارج األديانـــجلبت لنا من خ ***هذي مناهجهم تشكل وصمًة 

ت احلرب فلما وقع ]العلماء ( قوأذكر هنا قصة خديوي مصر إمساعيل كما يف كتاب ) من أخال

م على مصر لوقوع اخلالف بني قواد جيوشها ضاق صدر اخلديوي ئبني مصر واحلبشة وتوالت اهلزا

لذلك فركب يومًا مع شريف باشا وهو حمرج فأراد أن يفرج عن نفسه فقال لشريف باشا : ماذا 

ي شيء من هذا ة تريد أن تدفعها فقال : يا أفندينا إن اهلل عودني إذا حاق ببك ملّم تصنع حينما تلّم

أن أجلأ إىل صحيح البخاري يقرؤه لي علماء أطهار األنفاس فيفرج اهلل عين ) وهذا ال أصل له بل هو 

ولو جلأ إىل اهلل واتبع ما يف كتابه وسنة رسول اهلل صلى اهلل عليه  هبدعة حمدثة واستدراج لفاعل

رج ( قال : فكلم شيخ األزهر وكان وسلم ومنها ما يف صحيح البخاري لكان أحرى أن يأتي اهلل له بالف
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الشيخ العروسي فجمع له من صلحاء العلماء مجعًا و أخذوا يتلون البخاري، واهلزائم تتواىل، فذهب 

اخلديوي إمساعيل إىل األزهر و معه شريف باشا وقال للعلماء حمنقًا: إما أنكم لستم علماء، و إما أن 

ال بتالوتكم شيئا ... فوجم العلماء مجيعا و سكتوا إال ذلك ليس البخاري، فإن اهلل مل يدفع بكم و 

شيخا كان يف آخر الصف قال له: منك يا إمساعيل، فإنا روينا عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه 

فيدعوا خياركم، فال فليسلطّن اهلل عليكم شراركم  قال: " لتأمرن باملعروف ولتنهون عن املنكر أو

ومعه شريف، ومل ينبسا بكلمة،وأخذ العلماء  ييخ،وانصرف اخلديويستجاب هلم" فزاد وجم املشا

فبينما هم كذلك إذا بشريف باشا قد عاد يسأل: أين الشيخ القائل  يلومون القائل ويؤنبونه،

فقال الشيخ: أنا، فأخذه وقام،وانقلب العلماء بعد أن كانوا يلومون الشيخ يودعونه  ما قال؟ يللخديو

فإذا به قاعد فى  فى قصره، يجع،وسار شريف بالشيخ إىل أن دخال على اخلديووداع من ال يأمل أن ير

فأعاد عليه  ه ىل فى األزهر،تأجلس الشيخ عليه،وقال له: أعد يا أستاذ ما قل يالبهو، وأمامه كرس

قال له: يا  : وماذا صنعنا حتى ينزل البالء؟يفقال له اخلديو الشيخ كلمته، وردد احلديث وشرحه،

أليس الزنا برخصة؟! أليس اخلمر  أليس احملاكم املختلطة فتحت بقانون يبيح الربا؟!أفندينا 

 وقال: كيف ننتظر النصر من السماء؟ أليس أليس ، .... وعدد له منكرات جترى بال إنكار مباحًا؟

قال الشيخ: إذن فما ذنب  : وماذا نصنع وقد عاشرنا األجانب وهذه هى مدنيتهم؟يفقال اخلديو

مليًا ، وأطرق طوياًل ثم قال له: صدقت وأمر فرتبت له  يففكر اخلديو ؟ وما حيلة العلماء؟يالبخار

والبزار  طرواه الطرباني يف األوس"واحلديث الذي ذكره . انتهى كالمه  [الرزنامة ثالثون جنيهًا 

 وصدق الشاعر حني قال : "ميثارقطين واهليدال هأبي هريرة وضعف ثوالدارقطين من حدي

 نشد اإلفراجاا يرجو من السجين معيناا *** وهو في القيد كيف ن

 اجانت فجاـوسبيل اإلسالم ك ***ب ـــر ضجحسبل الغرب كلها 

التواضع ]وأختم بكالم ابن القيم رمحه اهلل يف مدارج السالكني عن التواضع لدين اهلل عز وجل فقال

عان ، وذلك بثالثة أشياء األول : أن ال ستسالم له واإلذنقياد ملا جاء به الرسول واإلللدِّين هو اإل

ُيعارض شيئا مما جاء به بشيء من املعارضات األربعة السارية يف العامل املسماة : باملعقول والقياس 
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ين عارضوا نصوص الوحي الذوالذوق والسياسة) فاألول ( : للمنحرفني أهل الكرب من املتكلمني 

عقل والنقل قدمنا العقل وعزلنا النقل إما عزل تفويض مبعقوالتهم الفاسدة وقالوا: إذا تعارض ال

وإما عزل تأويل .. والثاني : للمتكربين من املنتسبني إىل الفقه قالوا : إذا تعارض القياس والرأي 

والنصوص : قدمنا القياس على النص ومل نلتفت إليه : والثالث : للمتكربين املنحرفني من املنتسبني 

ا تعارض عندهم الذوق واألمر قدموا الذوق واحلال ومل يعبأوا باألمر .والرابع إىل التصوف والزهد فإذ

: للمتكربين املنحرفني من الوالة واألمراء اجلائرين إذا تعارضت عندهم الشريعة والسياسة قدموا 

فهؤالء األربعة : هم أهل الكرب ، والتواضع : التخلص من  السياسة ومل يلتفتوا إىل حكم الشريعة .

الثاني : أن ال يتهم دليال من أدلة الدين حبيث يظنه فاسد الداللة أو ناقص الداللة أو ، ك كلهذل

قاصرها أو أن غريه كان أوىل منه ومتى عرض له شيء من ذلك فليتهم فهمه وليعلم أن اآلفة منه 

 والبلية فيه كما قيل:

 فهم السقيمـن الـــوآفته م *** صحيحاً  وكم من عائب قوالً 

 على قدر القرائح والفهوم ***ذ األذهان منه ـــأخــــتولكن 

للدين إال وكان املتهم هو الفاسد الذهن  وهكذا الواقع يف الواقع حقيقة : أنه ما اتهم أحد دلياًل

املأفون يف عقله وذهنه فاآلفة من الذهن العليل ال يف نفس الدليل وإذا رأيت من أدلة الدين ما يشكل 

من كنوز  ه فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى عليك وأن حتته كنزًاعليك وينبو فهمك عن

وأما بالنسبة إىل غريك : فاتهم آراء الرجال على ،  العلم ومل تؤت مفتاحه بعد هذا يف حق نفسك

نصوص الوحي وليكن ردها أيسر شيء عليك للنصوص فما مل تفعل ذلك فلست على شيء ولو 

الشافعي قدس اهلل روحه : أمجع املسلمون على أن من استبانت له  وهذا ال خالف فيه بني العلماء قال

سنة رسول اهلل : مل حيل له أن يدعها لقول أحد . الثالث : أن ال جيد إىل خالف النص سبيال ألبتة ال 

بباطنه وال بلسانه وال بفعله وال حباله بل إذا أحس بشيء من اخلالف : فهو كخالف املقدم على الزنا 

ر وقتل النفس بل هذا اخلالف أعظم عند اهلل من ذلك وهو داع إىل النفاق وهو الذي وشرب اخلم

واعلم أن املخالف للنص لقول متبوعه وشيخه ومقلده أو لرأيه  خافه الكبار واألئمة على نفوسهم
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وال واهلل ما هو مبعذور فاملخالف لقوله لنصوص  ومعقوله وذوقه وسياسته إن كان عند اهلل معذورًا

إذا اتسع بطالن املخالفني  فواعجبًا حي أوىل بالعذر عند اهلل ورسوله ومالئكته واملؤمنني من عبادهالو

أو لغري ذلك فكيف ضاق عن عذر من خالف أقواهلم  أو تأوياًل للنصوص لعذر من خالفها تقليدًا

عظائم وأقوال شيوخهم ألجل موافقة النصوص وكيف نصبوا له احلبائل وبغوه الغوائل ورموه بال

وقذفوه مبصابهم وجعلوا تعظيم  من أرباب اجلرائم فرموه بدائهم وانسلوا منه لواذًا وجعلوه أسوأ حااًل

كثر أأن هذه الدويالت اليت قلت بكفرها قبل  .انتهى كالمه [واهلل أعلم هلم ومعاذًا املتبوعني مالذًا

وظهر للقاصي والداني مدى  من عشرة أعوم قد صدق ما قلته فيها ورحل بعضها وثار الناس عليها

الطغيان والكفر واإلجرام والفساد اليت هي عليه وأجرى حول ذلك من الربامج والتحقييقات 

يلة تونس وحكم شني العابدين بن علي وأزالمه وزبانيته ) وكد –والوثائق واحلقائق ما ال خيفى 

الذين طغوا يف البالد وأكثروا ا من الطواغيت وحسين مبارك وأزالمه وزبانيته ( والقذايف وهلم جّر

ل للنساء واألطفال والشيوخ قتفيها الفساد وأصبح كفر أولئك على ألسنة الشعوب ملا رأوه من 

واغتصاب للنساء واألطفال والكبار والصغار وانتهاك لألعراض وقصٍف للمساجد واملستشفيات 

وا ورحلوا هم من قال بأنهم والبيوت واستعالٍء يف األرض بغري احلق . ثم إن أولئك الذين سقط

علمانيون وليسوا مبسلمني والعلمانية فصل للدين عن احلياة ومن يفصل الدين عن احلياة حكمه يف 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ]) اإلسالم الكفر والردة إذ يقول اهلل عز وجل

ومن فصل الدين عن احلياة جيب أن يفصل عن احلياة ومن حنى  {25}آل عمران: [چچ

سالم عن احلياة جيب أن ينحى عن احلياة والكل يعلم حال ) شني العابدين بن علي ( وكيف حارب اإل

اإلسالم واملسلمني وشعائر اإلسالم الظاهرة املتواترة وكيف سعى إليصال تونس إىل اإلحلاد والكل 

ن وعمالتهم يعلم أيضًا حال فرعون مصر ) حسين مبارك ( ومجال وعالء وسوزان وبقية املأل املستكربي

لدويلة يهود وحصارهم لغزة تلبيًة ليهود وأمريكا وغري ذلك مما ال خيفى على متابع وكما قال 

 ن ( :والشاعر يف قصيدته )رسالة إل فرع
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 م يزل مقطوعاـك لـمـكــ*** وزمان ح   م يزل مخدوعا ـك لـلــقـوُن عـــفرع

اً تابعا ـوُن غِ ــرعــا فــَت يــــما زل  وعا !!ـــبـتـدا مـائــك قـفسَ ـن نـظـت*** و   رَّ

 اة نقيعاـغـطـدة الـئـأفــري بـــجــ*** ي   زل ـــفرعون أنَت الرمز فاسُمك لم ي

ْب يمينك بال  روعا !!ــــــشـمـرَي الـذ أمـفـي أنـ*** إن   ا: ـــنـل لــاء وقـدمــخضِّ

 جوعا !!ـالد الـبـي الـف اربـي أحـ*** إن    ا: ــــنـل لــاسرْق غذاء الجائعين وق

 ى اإلله رجوعا !!ـك إلـنـون مـغــبـ*** ي     ين فإنهم ـحـلـصـمـْع رؤوس الـطِّ ـق

 باَه وحاربوا التطبيعاـجـوا الـعـرف ***      واركض وراَء شباِب"مصَر"ألنهم

 ا تزال َوضيعاــك مـِ مـال وهــأوح***      هم يصعدون إلى السماِء وأنَت في 

 سوق قطيعاـك إالَّ أن تـيـرضــال ي***     ه وأنت ـى اإللــؤون إلــجــلـــم يــه

ُ يــهم ينظرون بأَع ةٍ ـــــلــجــٍن مــ  ي العباد شنيعاـك فـلـعـرون فـيـف ***      وَّ

ْعَتهمـقـوا حــعرف  ورأواعصا موسى ُتخيف جموعا ***      يقَة سحِر َمْن جمَّ

 عالمين خشوعاـرب  الـدوا لـجـس***      عفَّرْت ـتن ـريــاحــســورأوا جباه ال

 ال فظيعاـي الرجـالً فـتـر قـديـوتُ ***      ساء رهائناً ـنـي الــقـبـتـورأوك تس

 اـعرفوَك في طرق الخداع ضليع***      م ـــهـروَك ألنـ  ـكـأنـك فـيـروا إلـظـن

 ن الترقيعاـسـحـِس  وتـَت أمـلــق ***      ٌة ُتلغي بها ماـْولــوٍم قَ ــلَّ يــَك كــل

ةٌ ــا فـُر يــصــا مـــم  زوعاــر الَعفاِف نـيـى غـى إلـأبـت***      رعوُن إالَّ حرَّ

 ا لتضيعاـهـابـجـَت حـَت أنـْ عـلـوخ***      ْت عباءَة ُطهرها ــبَ ـِ لــا سُ ــهــكن  ــل

 عاـد ال تنال ضريـديـش كٍ ـَ ي ضــف***     صُر ـاف الطعام ومـنـَت أصــلْ ــوأك

 وعا؟!ـأل مقلتيك دمــفي الحقِّ  تم ***      سَك منزالً ـبني لنفـى تـتـاً مـبـجـع

 موعا؟!ـوالِء شــد للـوقــُ ازال يــــم ***     ان الذي استنجدَتهـامـــنُّ هــظــأت

 ا؟!ـوعــلــاِء طـمـسـى الـق إلـيـطـتُ  ***    ن ه مازال يبني صرَحه حتىــظــأت
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 ال فروعا؟!ـطـتـى اسـتـلبه حــفي ق***    يَت قاروَن الذي زرع الهوى ـسـأن

 خدوعاـا مــهـدا بــلها ُخَيالََءه وغ***    دى ــي أبـتـُخِسَفْت به األرُض ال

 اد شفيعاـبـعـي الــقاروُن ، لم يَر ف***   ضاعت مفاتيح الخزائن واختفى 

 عاـيـمـه ســنــوت مـصــأثراً وال لل ***   سْل عنه أرضك حين لم تترك له

 فجوعاـمـَك الــبـلـفي الَيمِّ تعصر ق***   ارٌق ــــك غــأنسيَت يا فرعون أن

 مِّ صريعاــضَ ـفرأيت نفسك فى الخ***    تهـجــأنسيَت رهو البحر حين ول

ْب كيف ش ْق وغرِّ  اـعــيـمـلـتـل والــيــطبــالنجهل الت***    إنناـت فــئــشرِّ

 اـقوعــنــمــكأس الظالم شرابك ال***    أبشر فإن الفجر سوف يريق من

 اــوعــرفـــولسوف يغدو رأسها م***     اـولسوف تفتح صفحة من عزه

 عاـيـــبصرت طفال فى حماك رض*** أ   ىــنــنأحمدون ال يخدعك وهمك 

لعلماء يف عدد من البلدان بل وكذلك القذايف وأوالده وأزالمه وقد أفتى بكفره وردته كثري من ا

حتى شيوخ آل سعود وهيئتهم املسماة )بهيئة كبار العلماء (قد أصدرت عدة بيانات يف كفره ألسباب 

ودواع سياسية فضغط السياسي على )الزر( لتصدر الفتوى كما حصل حني اختلف فهد بن عبد 

ن )البيان الشايف يف كفر معمر معمر القذايف فأصدرت اهليئة فتوى بعنوا العزيز امللك السابق مع

القذايف ( ثم اصطلح الزعيمان وبعد أيام ال تتعدى األسبوع جاء القذايف يف زيارة واعتمر وطاف 

 ٺ ٺ]) بالكعبة ودخل يف جوفها ومل يتكلم أولئك الشيوخ ومل يقولوا بأن اهلل يقول

وهذا قد  {92}التوبة: [ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

تدخلونه احلرم وجوف الكعبة ومل يزل اإلعالم التابع آلل سعود يقدح وجيرح  قبل أيام فكيف هكفرنا

فيه وال يكفي كتابه األخضر الذي حيكم به البالد وجعله شريعة ومنهاجًا وال خيفى أيضًا إنكاره 

لكلمات من القرآن وغري ذلك من خزعبالت وخرافات وحرب لإلسالم واملسلمني وسجن للناس وقتل 
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للكفار وقد كفره شعبه وأهل بلده وأصبح ذلك من القضايا املشهورة واملعلومة  وتعذيب وعمالة

 ونهايته رآها العامل أمجع ، وكما قال الشاعر يف قصيدته )يوم احلساب اليوم ياقذايف(:

 ذافيــا قــوَم يــيوُم الحساِب الي

 فافـخـتــفانعْم به في نشوِة اس

 نلَت المصيَر وكنت تهزأ ساخراً 

 الفــِة األسـايــــــهـنـب في قمةٍ 

 وتقول جاء الدوُر فانتظرواولم

 افِ ــــصــــــن إنــــمَّ عــــوٍل نـــقــتعبأ ب

 ابثاً ـت على طريقك عــيــضــن مـــكـــــل

 رافِ ـــــــــاإلســراف بـــُع اإلسـبـتـتـســت

 همـن أنتم ؟! وتنسى أنــول: مـــــقــــوت

 افِ ـــــواٍب شــذوو جال  ــرجــَم الـــعــن

 حتهـض الصبر يطوي تــعـروا وبــبــص

ة األوصـــــاٍر مــــظـــتــاَر انــــن  افِ ــــر 

 ماـوا في األرض لم تحفل بـــرقـــفـــوت

 افِ ـى، أو خـاِد األســن بــوه مــــانـــع

 بياـيـي الظالم ولـود فــقـت عـــضــوم

 شرافوة األـفــِزف صــنـر تــفي األس

 الِء مصيبةٍ ـــن بــت مــيـل بــخــم يـــل

 ورِة استنزافـــي فــه فــت بــفــصــع
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 اٍل سامهاـكــن نــس مــفــل نـــخــأو ت

 ال الصافيــكــنــه الــــيـــالدها  فــــج

 ات المصالِح لم تزلْ ــابــســن حـــكـــل

 ة األحالفِ ـكـنــر حِ ــهــظــو وتــفــطـــت

 سى الناس عهداً لم يكنــنـيـرى ســــأت

 الِء عجاِف ؟!ــبـن الــن مـيـنـســَر الـــيــغ

 راً ـمــعـط مــــان قـــــا كـــــٍر مــــدمـــوم

 اآلالف !!ــــــــج  بـــعــون تــــجــــســــإال ال

 أنهـــــن شـــا مــل مـــي كــر فــ  بــجــتــم

 ال استنكافـه بـــارســــــمــــٌر يــــــــهــــق

 لهـهـجـوء بــنــن تـــكــمتفلسٍف  ل

 يافيـر فـــيــجــتـسـشم  الجبال  وت

 ألنهم الـــــرجـــك الــاوبــاليوم ج

 ا قذافيـراِر يــوة األحــفــم صـــه

 ي أنبوِب صرف يتقيـن راح فــم

 طوة السي افـر وســيــصــمــذل ال

 هاربٍ قُّ بوصف جرٍذ ـو األحــهــف

 ي خسِة اإلخالفِ ـه فــبــعــن شـــم

 أن يساق لحتفهـُر بــديــجــوالــوه

 ٍب لغِد القصاِص موافيـوكــي مــف

 من أسقيتهم« بوسليم»أنسيت في
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 الف ؟!ـدرِة األجــكأس الردى، في غ

 م للحتف ممن غادرواـهــتــقــأوس

 افـــطوة اإلرجـسـن بـيـربــغــتــم

 اً مخلصاً ــقـح الـن قـمـت مـلـأون

 وِم واإلعنافــوط اللــذوق ســيـل

 ت بالزحف الكذوب مالحقاً ــأورح

 ن راح في صمت وفي إعفافِ ـــم

 اً ـــفـلــكـهدم ما بناه تـتـي، فـنـبـي

 رة اإلتالفـسـا حــيـبـق ليــذيــوت

 ؤهلـف ومــقــثــرَّ مــفــى يــتــح

 م بالثراء الضافيــعــنــل تــظــوت

 ك وحدهم في نعمةٍ ـلـوَم أهــقــوي

 رافــــورِة األطـــوفــٍة مــوقــرمــم

 والناس تغرق في الشقاء، ومن ينل

 افــــفـد كــــاَل حــراً نـيـبـاً كـــظــح

 الِد معززاً ـبــلل ــاً شــيــِن جــبــم تــــل

 افـنــرَة األكــح نــواطـــي مـــلــعــي

 في البالد وعزة داً ــجــُم مـــيـــقــــوي

 افــــــتــى أكــإل افــتــرصُّ أكــــوت

 ائباً وجعلتهاـتــدت كــــشــن حـــكـــل

 شر  مطافِ ــري بــجــورة تــعـــســـم
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 يرك في الحياة حياتهاـغـت لــســيـــل

 ِة استشرافـشـعري ـف اــهــوتــأو م

 عرف الشرف الرفيع ولم تعشــم تـــل

 افــــفـــل واإلسـتـقــرالـيـاً لغــومــــي

 ن بعد ما أشبعتهمـم مــهــأ بــنــاهـــف

 حافِ ــن إلــت مــرفــظــتـا اســوم ذال

هـــاٍغ غـــل بــة كــايـــهــم نــنـــواغ  ر 

 ُة الهت افِ ــدعــس وخــيـلــجــف الــــزي

 رب الخناــي غــاد فـــُف األوغـــزلُّ ـــوت

 ن اإلجحافـــم االً ــا موــمــنــغــي يـــك

افِ ـــعــة الــعــديــوخ  لتهـعــن جــيــح ر 

اِف ؟!ـعــة الــدعــل خِ ــهــجــأت اً ــمــكــح  ر 

 د نسجت خيوطهــــق ركـــيــصـــذا مـــه

 طافــة األلــمــكــْد حــاحصــك فـــديـــبي

 حتهمـصـذين نــواترْك سطوراً لل

 يافبدمشق يوماً، في ِقرى األض

 كن ينتهيـل مـلـظـقل: لن يدوم ال

 ذوق موت زؤافِ ـٍة ويـظـحــفي ل

 الُم وتنتشيـــويعود لألرض الس

 افِ ـفــِة األلــجــهــي بــألفافها ف

 ياء نقيةً ـضـالـس بـمـل شـطـوت
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 افِ ــــفــشــِق الــأل  ـبالجوهر المت

 ماـب الظالم وإنـا سحــلم تغشه

 دافــِة األصــرقَّ ــسحٌب تمور ب

 لشعب البالد بأسرهاــود لـعـوت

ًة ري  ـزهــم  افــطــَة األعــانـــو 

لـوم يــيــال  وٌم في الزمان مبج 

 ذافيــا قــاهنأ بيوم الحسم يــف

وكذلك بشار األسد ودويلته النصريية واليت تفعل يف املسلمني ما تفعله اليوم تدمر املدن والقرى 

ع األطفال وتعذب وتلقي الرباميل املتفجرة على املسلمني وتهجر الناس وتغتصب النساء وتقط

وتسجن عشرات اآلالف من املسلمني وتأمر الناس بالسجود لصورة بشار األسد وتقول بأنه هو اهلل 

تعاىل اهلل عما يقولون علوًا كبريًا ، وقد كفرهم اليوم عموم املسلمني قبل علمائهم ملا يرونه من 

ضح وسب الصحابة ولعنهم إىل آخره مما هو معلوم اليوم فهل يراد منا أن الكفر الصريح والشرك الفا

نقول بأن هذه دولة مسلمة أو حكومة إسالمية والنصريية كفار باتفاق املسلمني والناس تعلم هذا 

وتعتقده والعلماء يقولون ذلك ويصرحون به ودويلتهم هذه هي أحد احلكومات والدويالت اليت نتهم 

وآل سعود بأنا نكفرها وياحبذا وهذه التهمة قد سئل ابن تيمية عن حكم الدرزية  من قبل املباحث

هؤالء الدرزية والنصريية كفار باتفاق املسلمني ، ال ]فقال :  "(4/104الفتاوى الكربى )"والنصريية يف 

م ، حيل أكل ذبائحهم ، وال نكاح نسائهم ، بل وال ُيَقرون باجلزية ، فإنهم مرتدون عن دين اإلسال

ليسوا مسلمني ، وال يهود ، وال نصارى ، ال يقرون بوجوب الصلوات اخلمس ، وال وجوب صوم رمضان ، 

وال وجوب احلج ، وال حتريم ما حرم اهلل ورسوله من امليتة واخلمر وغريهما ، وإن أظهروا الشهادتني 

شعيب حممد بن فأما النصريية فهم أتباع أبى ،مع هذه العقائد فهم كفار باتفاق املسلمني

أشهد أن ال إله إال حيدرة األنزع ،نصري،وكان من الغالة الذين يقولون : إن عليًّا إله ، وهم ينشدون

ثم  انتهى .[وال طريق إليه إالسلمان ذو القوة املتني وال حجاب عليه إال  حممد الصادق األمني البطني
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الفتاوى "محه اهلل عن النصريية يف ذكر الدرزية بعد ذلك وليس هذا موضع ذكره وقد سئل أيضًا ر

هؤالء القوم املَسمَّْون بالنصريية هم ]سؤااًل مطواًل وأجاب كذلك فقال :  "(102-4/114الكربى )

وسائر أصناف القرامطة الباطنية أكفر من اليهود والنصارى ، بل وأكفر من كثري من املشركني ، 

ني ، مثل كفار التتار والفرنج وغريهم ، فإن وضررهم على أمة حممد أعظم من ضرر الكفار احملارب

هؤالء يتظاهرون عند جهال املسلمني بالتشيع ومواالة أهل البيت ، وهم يف احلقيقة ال يؤمنون باهلل 

وال برسوله وال بكتابه ، وال بأمر وال نهي ، وال ثواب وال عقاب ، وال جنة وال نار ، وال بأحد من املرسلني 

يه وسلم ، وال مبلة من امللل السالفة ،وهلم يف معاداة اإلسالم وأهله وقائع قبل حممد صلى اهلل عل

مشهورة ، وكتب مصنفة ، فإذا كانت هلم مكنة سفكوا دماء املسلمني ، كما قتلوا مرة احُلجَّاج ، 

وألقوهم يف بئر زمزم ، وأخذوا مرًة احلجر األسود ، وبقي عندهم مدة ، وقتلوا من علماء املسلمني 

وصنف علماء املسلمني كتًبا يف كشف أسرارهم ،  خيهم ما ال حيصي عدده إال اهلل تعاىل .ومشا

وهتك أستارهم ، وبينوا فيها ما هم عليه من الكفر والزندقة واإلحلاد الذي هم به أكفر من اليهود 

تارة وهلم " ألقاب " معروفة عند املسلمني ، والنصارى ومن براهمة اهلند الذين يعبدون األصنام 

يسمون " املالحدة " وتارة يسمون " القرامطة " وتارة يسمون " الباطنية " وتارة يسمون " اإلمساعيلية " 

و تارة يسمون " النصريية " وتارة يسمون " اخلرمية " وتارة يسمون " احملمرة " وهذه األمساء منها ما 

املسلمني ولبعضهم اسم خيصه يعمهم ومنها ما خيص بعض أصنافهم كما أن اإلسالم واإلميان يعم 

الفتاوى "وقال أيضًا يف جواب سؤال عنهم يف هـ. .[أ: إما لنسب وإما ملذهب وإما لبلد وإما لغري ذلك

وكذلك دويلة إيران الصفوية  انتهى كالمه . [وهم مرتدون من أسوأ الناس ردة  ]:  "(4/101الكربى )

وا باجلمهورية اإلسالمية فهذا ال سالم وأهله وإن تسّماإلثنا عشرية فيها من الكالم السابق ومعاداة اإل

يغين شيئًا وال يغري احلقيقة وهم اليوم أكرب داعم لدويلة النصريية يف سوريا باملال والرجال والسالح 

سالم ومعاداتهم ألصحاب النيب صلى اهلل عليه وسلم وسبهم وكفرهم وشركهم وجحدهم لشرائع اإل

عموم املسلمني اليوم قبل خاصتهم وأهل العلم منهم وقد صنف  وشتمهم ولعنهم ال خيفى على

املصنفون وأفتى املفتون بكفر هؤالء وحتى املباحث وكبار الضباط حني جيلسون معنا يف جلسات 
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التحقيق يعلمون ذلك ويقولون مبا هو مشهور لدى عموم املسلمني ويصرحون باخلطر الذي متثله 

ً  فهل يصح أن نتهم املباحث )بأنهم يكفرهذه الدولة الصفوية ولكن ال يظهر  ونون ذلك إعالميا

ب االسالم واملسلمني ( ويرتتب على ذلك حبسه رها بالطاغوتية وأنها حتاونسالمية ويصفالدويالت اإل

  وحماكمته بتهمة التكفري ...إخل باهلل فاستحيوا من الرمحن .

 وأقول كما قال القحطاني رمحه اهلل يف نونيته :

 الشيطـان شيعةأهـل المحـال و***   مــهــض إنــروافـن الـد ديـتقـعـال ت

 رانــهـــنـا شـــولربمـا كمـال ل  *** جعلوا الشهور على قياس حسابهم

 واف وأوفـى صاحـب النقصـان  *** ص الذي هو عندهمـقـا نــمــربــول

 انــاطق أو جــس نـــمن كل إن  *** الروافض شر من وطئ الحصى إن

 عـدوانــورموهـم بالظلـم وال ***   بي وخونـوا أصحابـهــدحوا النم

 قضـانــــجـدالن عنـد هللا منت ***   رابتـه وسبـوا صحبـهـــــحبـوا ق

 روح يضـم جميعهـا جـسـدان ***   بـهـــحــبـي وصـنــأنمـا آل الــفك

 تـانـئـفـلـك اــبأبـي وأمـي ذان ***   دهمـا شريعـة أحمـدــقــفئتـان ع

 ـن هللا قائمتـانــديـــا بـمـــوه ***   فئتان سالكتـان فـي سبـل الهـدى

 وقال أيضًا رمحه اهلل :

 مـا عرفـانـــأي ـاً ــليــواعـرف ع *** قهمـواحفظ ألهل البيت واجب ح

 لـى النـار طائفتـانــصــه تــيـلـفع***ي قـدره ـزد فـــــال تنتقصه وال ت

 ثانـي هـاً ـلإـرى ــصـه األخـنــوت *** ةـليفــضيـه خـــــرتإحداهمـا ال ت

 لـت إلـى األذقـانــــم غـهـاقــأعن *** إنهـم ــروافـضوالعن زنادقـة ال

 لـة صاحـب اإليـوانــاد مــــبفسـ *** اوجحدوا الشرائع والنبوة واقتد
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 هـانشتموا الصحابة دون مـا بر ***  ض إنهمـــروافــال تركنن إلى ال

 لـى اإلنسـانــــــوودادهم فرض ع***  دـلعنوا كما بغضوا صحابة أحم

يعة األمريكان والصفويني يف العراق والذين جاءوا على ظهور الدبابات األمريكية صنوكذلك دولة و

يعة األمريكان واحللف األطلسي صنودويلة و هـ0121حني وقع الغزو الصلييب للعراق مطلع 

يعة األمريكان ونصارى أثيوبيا يف الصومال وغريها من الدويالت صنستان ودويلة والصليبيني يف أفغان

اليت جاء بها الكفار والصليبيون وفرضوها بقوة احلديد والنار لتحكم الناس واملسلمني فهي دويالت 

وحكومات كافرة ليست منا ولسنا منها تأمتر بأمر الكفرة وتنتهي بنهيهم فعالم نرتدد يف القول 

هم والرباءة منهم والدعوة إىل جماهدتهم ومقاتلتهم حتى يتحقق النصر عليهم وهذا هو الواقع بكفر

اليوم فلم  يقر هلم قرار ومل يهدأ هلم بال ولئن رأينا يف هذا الزمان كرزايات وجلبيات وصنائع جاء 

ها خريات بها الغرب الصلييب كأحجار الشطرنج لتوضع هنا وهناك وتكون لعبة يف أيديهم ميتصون ب

بالدنا ويذلون بها املسلمني ويستعبدون بها الشعوب فإن بقية الدويالت اليت مل نر وحنضر إتيان 

يات األمس( )وجلبيات زالغرب الصلييب بها قبل عقود من الزمان أيام تقسيم )سايكس بيكو( هي )كر

هم ومناصرتهم األمس( )وصنائع األمس ( وهذا هو حال جزيرة العرب وسبق التفصيل حول ارتباط

وطاعتهم ألمريكا وغريها من الدول الصليبية وقس على ذلك يف دويلة لبنان دويلة الطوائف ودويلة 

، وهذه تركيا الدولة العلمانية  فلسطني العميلة لليهود ودويلة األردن واجلزائر واملغرب وموريتانيا

إىل علمنة اجملتمع وهي أحد  األتاتوركية اليت حاربت اإلسالم واملسلمني وكل ما يتصل به وسعت

أعضاء احللف األطلسي الصلييب وشاركت أمريكا يف حروبها املعاصرة يف أفغانستان والعراق وفتحت 

هلا الرباري والبحار واألجواء وال زالت ، وما قاعدة ننجرليك عن األمساع ببعيد ، وتفرض على الناس 

وكما قال الشاعر يف قصيدته ية...اخل ، شريعة الكفر عرب القوانني الوضعية والدساتري األرض

 )العشاء األخري إلبليس األول( :

 قضي هذي الحياة ويوضع الميزانـنـى أن تـا إلـكـريـد أمــا ضــأن

 هي جذر دوح الموبقات وكل ما في األرض من شر هو األغصان
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 أرضنا وبمن سواها أثمر الطغيانـاة بـغـطـا زرع الــرهــيــن غــم

 ة حبكة يعيا بها المتمرس الفنانـيـرحــســمــول الــصــت فــكـبـح

 بدأ الغليانـر ويـيـجـتـسـهــــــــــذا يــر وذا بــفــر وذا يــكــذا يـــه

 ان مضى لنا جرح وحل محله سرطانخــدـع الــشــقـى إذا انــتــح

 ناتنا خرفاــع رعــيـمــا وإذا جــنـة لــيـرب راعــغــاب الـــوإذا ذئ

 كيدك كله فانفذ بجلدك أيها الشيطانــت بـــفــصــة عــنــتــي فـــه

 نها فقـد أغوى الغواية نفسها السلطانــة صـوايــك غــديــاذا لــم

 ا عشرون شيــــطانا وفوق قرونهم تيجانــدنـنـك عـلـان ويــرنــق

 الميدان ولــيس لمثلك زل غراً ـم تـك لــان إنــطــيــشــا الــهــا أيــي

 ا الحرمانـهــبــيــصــرى ونــــتــشــاع وتـــبــة تــا أمــك أنــيــبــأن

 صيانــم خــهــولـحـر فــيـدم وخــا خــادهـــيـة أســا أمــك أنـيـبــأن

 و حركت أذنابها الفئرانــم لــهــوبــثــون بــدثــحــن يــكــد ولـــأس

 ى قوت العباد وليلهم غلمانـلـوعــطــم ســهــحـبـون وصــفـفـعـتــم

 انهـــم ومسهدون وسكرهم سكرانــدنــم بــهــنــون وديـــنــديـــتــم

 وجدت أن اللب أمريكانــم لــورهــشـت قــزعـو نــن لــكــرب ولـــع

 ا شرعا ويعمل للشفاه ختاننيئـجـذ مــنـاع مــمــا األســنــى لــصـخـت

 رى مقلوبة بعيـــوننا البلدانـى ال تــتــن حــيــوبـــلــقــر مـــيــصــون

 جانـا ســنــب وأمـــامــقــعــتـوراءنا مــا فــنــح لــضــتــدرب مـــوال

 بكى وأعلن رفضه الحيوانـا لـنـه راً ـشـن بـوان كــيـحـل للــيــو قـــل

 شــان زاع ولم يكن رأي لنا بنشوبه أوـنــب الــشــا نــنــمــاســم بــك

 قــرب نحنا ولم يرفق بنا ثعبانــا عـنـيـلـق عــفـشـم يــلــا فــنــحــص
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 يجور األهل والجيران ند جرت أقدارنا في أــر وقـــيــجــمــن الــوم

 دقنا سيجيء دورك أيها السندانــذاب تــعــة الـــرقـــطــا ومـــنــلـــق

 رة وتثاءب النعسانــكــت فاءــت وجـــرة راحــكــا ســى إذا مـــتــح

 رقت فقام يلومها الربــانـــن سفينة غــيــتـالــحــي الــا فـــنــنــكـــل

 باع وجلدنا األثمانـي أو أن نـكــتــشــك ونــشـة أن نـدالــعـن الـــأم

 ها الدمى وتبرأت من نفسها األدرانعصانـت مــنــعـة لــظــحــي لــف

 زات فها هنا قدم فم وفصاحة هذيانـجــعــمــالرك ــيــاب ســـســوان

 ا صحفا يقيء لعهرها الغثيانـنـوق رؤوســالم فــا اإلعــهــي بـقــيل

 م تستبدل الجرذانــرى ولــة أخــالــزبــت بــدلــبــتــة واســالــزبـــف

 خمور وكأسه فنجانـو الـثـحــه يــراثــتــرم بــغــك مــيــلــا مــنــوه

 صفق الثيرانــتـه فــرشــي كــة فــس دولــؤســوري يــاك ثـــنــوه

 فسه فمه صدى وضميره دكانـك نــلــمــس يـــيــك لــيــلــا مــنــوه

 تين ففكره سيالنـيـصـخـرك الــوم فــلــعـص بــصـخــتـر مــكــفــوم

 يانرهم عرـتـرون وسـتـسـتـدا يــي واحــمــال أســيــر كـــواعـــوش

 انـم فيميل من أوزاره القبـــهــيــــاتا لــان أبــبــقــالــون بـــزنــــــي

 انـــــيــة وبــلــيــعــفــة تــفــكــة ودراهم وبــلــيــبــســفـة تــي كــف

 فاعلن عالنةـتـلة مـاعــفــتـة مـالنــن عــلــاعــفــتــة مــلــاعــفــتــم

 ست لها أوزانـيـادىء لــبــمــادىء لـــبــون مع األوزان دــرقــقــوت

 ه غيالنـنـجـسـون بــودعــمــل وادع والــفـال طـتـغــمــاكم الــحـالــف

 و غادر وجبانـاعة هــسـاعة وبــي ســارس فــوارع فـــشــن الــواب

 د عن أخالقها الفرسانـرتـل تـرم وهـزار عن جــجـي الــنــثـنــل يــه
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 انــــــــــصــــقــادة نــــل زيـــكــا( ورم وإن زادت فــن )األنــكـال ولــك

 ها ألوانـاتـحـفـي صـون فـوالل اًـ قـاسـنـتـا مـدهــنـض عـاقـنـتـدو الــبـي

 رصانـها قــت فإنــرضـإذا قــورى فـرس الــتـفـا دام يــارس مــو فــه

 ديدانـرات والـــشــحـــــــــاته الى آيــقــن لــد ومــديــجــة هللا الــا آيـي

 انــرقــفــرق الــفـوى وتــهـد الــحــدك اتـــحـــبـــت أنــك آيــة فــنـــآم

ابن حجر "فإذا  تبني مجيع ما مضى فنقول هذا وأكثر كفر بواح عندنا فيه من اهلل برهان وقد قال 

من قوهلم  باديًا يريد ظاهرًا قوله بواحًاقال اخلطابي : معنى ]: "( 2111,2116يف الفتح عند حديث )

وقال أيضًا : قوله ) عندكم من ا  انتهى كالمه . [إذا أذاعه وأظهره  وبواحًا باح بالشيء يبوح به بوحًا

أي نص آية أو خرب صحيح ال حيتمل التأويل ، ومقتضاه أنه ال جيوز اخلروج عليهم ]  هلل فيه برهان ( 

، قال النووي : املراد بالكفر هنا املعصية ، ومعنى احلديث ال تنازعوا والة  ما دام فعلهم حيتمل التأويل

األمور يف واليتهم وال تعرتضوا عليهم إال أن تروا منهم منكرا حمققا تعلمونه من قواعد اإلسالم ؛ 

 املراد باإلثم هنا]وقال غريه ، انتهى  [فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا باحلق حيثما كنتم 

املعصية والكفر ، فال يعرتض على السلطان إال إذا وقع يف الكفر الظاهر ، والذي يظهر محل رواية 

الكفر على ما إذا كانت املنازعة يف الوالية فال ينازعه مبا يقدح يف الوالية إال إذا ارتكب الكفر ، ومحل 

يقدح يف الوالية نازعه يف املعصية  رواية املعصية على ما إذا كانت املنازعة فيما عدا الوالية ، فإذا مل

.  [بأن ينكر عليه برفق ويتوصل إىل تثبيت احلق له بغري عنف ، وحمل ذلك إذا كان قادرا واهلل أعلم

الذي عليه العلماء يف أمراء اجلور أنه إن قدر على خلعه بغري فتنة ]ونقل ابن التني عن الداودي قال : 

وعن بعضهم ال جيوز عقد الوالية لفاسق ابتداء ، فإن أحدث  وال ظلم وجب ، وإال فالواجب الصرب .

جورا بعد أن كان عدال فاختلفوا يف جواز اخلروج عليه ، والصحيح املنع إال أن يكفر فيجب اخلروج 

: قوله )إذا "( 2011ابن حجر رمحه اهلل يف فتح الباري عند حديث رقم )"وقال  .  انتهى كالمه . [عليه

إىل  [أي ال جيب ذلك بل حيرم على من كان قادرًا على االمتناع ]ع وال طاعة ( أمر مبعصية فال مس

 هذا الكالم على حديث عبادة يف األمر بالسمع والطاعة إال أن تروا كفرًا يفوقد تقدم البحث ]أن قال 
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بواحًا مبا يغين عن إعادته وهو يف كتاب الفنت وملخصه أن ينعزل بالكفر إمجاعًا فيجب على كل 

لم القيام يف ذلك فمن قوي على ذلك فله الثواب ومن داهن فعليه االثم ومن عجز وجبت عليه مس

وقال ابن حجر يف فتح الباري عند حديث ابن عباس رضي  انتهى كالمه. [اهلجرة من تلك األرض

اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال )من كره من أمريه شيئًا فليصرب فإنه من خرج من 

قال ابن بطال : يف ]:  "(0811( ومسلم )2114رواه البخاري )"طان شربًا مات ميتة اجلاهليه ( السل

وقد امجع الفقهاء على وجوب ]قال ابن حجر  [احلديث حجة يف ترك اخلروج على السلطان ولو جار

ء طاعة السلطان املتغلب واجلهاد معه وأن طاعته خري من اخلروج عليه ملا فى ذلك من حقن الدما

وتسكني الدهماء ، وحجتهم هذا اخلرب وغريه ما يساعده ومل يستثنوا من ذلك إال إذا وقع من 

السلطان الكفر الصريح فال جتوز طاعته يف ذلك بل جتب جماهدته ملن قدر عليها كما يف احلديث 

 ينقضي نه الإو انتهى كالمه .[أي حديث عبادة بن الصامت )إال أن تروا كفرًا بواحًا(  –الذي بعده 

العجب من شيوخ وأدعياء علم كيف يقولون بالسمع والطاعة ألناس جاؤوا على ظهور الدبابات 

الصليبية وسطح املدمرات وحامالت الطائرات األمريكية الصليبية ويف جوف الغواصات األمريكية 

ون بأهوائهم الصليبية يأمترون بأمر أمريكا وينتهون بنهيها وينهبون خريات البلدان وثرواتها وحيكم

ودساتريهم الكفرية الوضعية وال يقيمون للشرع وزنًا بل هم أعداء شرع اهلل وأعداء االسالم واملسلمني 

وإذا كان خليفة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي اهلل عنه وأصحاب النيب 

ألسدي وسجاح ومانعي املهاجرون واألنصار قد أمجعوا على كفر وردة مسيلمة الكذاب وطليحة ا

الزكاة وهم يصلون ويصومون ويقولون الشهادة وتأولوا تأويالت باطلة وفاسدة وأرادوا أن تكون دويالت 

لى قلب رجل واحد فكيف بدويالت هذا الزمان اليت جاء عيف جزيرة العرب لعشائر وقبائل فقاتلوهم 

 ما قال الشاعر :الصليبي قديماً وحديثاً على قاعدة )فرق تسد ( وكبها الغرب 

 عتمدـــاب معتضد فيها ومـــقـــأل***   ســأندل أرضى في نمما يزهد

 يحكي انتفاخاً صولة األسد ر  كاله***  ألقاب مملكة في غير موضعها 
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سنَّ صلى اهلل عليه وسلم االجتماع على إمام واحد يف  "]( 6/081الفتاوى الكربى )"يقول ابن تيمية يف 

اجلمعة والعيدين واالستسقاء ويف صالة اخلوف وغري ذلك مع كون إمامني يف  اإلمامة الكربى ويف

 [صالة اخلوف أقرب إىل حصول الصالة األصلية ملا يف التفريق من خوف تفرق القلوب وتشتت اهلمم 

فأين االمامة الكربى يف هذا الزمان وقد تفرقوا أيدي سبأ وتنازعوا واختلفوا وتقسموا  انتهى كالمه .

راية وعلم ودستور ونظام حكم وعملة وهكذا إىل ما ال  ويالت وجنسيات حيكمها أسر وعوائل لكلٍّإىل د

نهاية من الشتات والضياع وكل دويلة بينها وبني جارتها من الصراع على احلدود واخلالفات ما اهلل 

زان االعتدال يف الذهيب يف )مي"به عليم ، ويف عهد بين أمية عقد عبد امللك ابن مروان الذي قال عنه 

أ.هـ عقد إلبنيه  [أنى له العدالة وقد سفك الدماء وفعل األفاعيل  ]:  "(1186نقد الرجال( ترمجه )

الوليد وسليمان بالعهد وكتب بالبيعة هلما إىل البلدة وعامله يومئذ على املدينة هشام بن امساعيل 

ال أبايع اثنني  ]سيب أن يبايع هلما وقال : املخزومي فدعا الناس إىل البيعة فبايعوا وأبى سعيد ابن امل

ما اختلف الليل والنهار فإن النيب صلى اهلل عليه وسلم نهي عن بيعتني فقيل ادخل واخرج من الباب 

اآلخر قال واهلل ال يقتدي بي أحد من الناس فضربه هشام ستني صوتًا وطاف به يف تبان شعر وسجنوه 

ال أبايع  ]فانظر إىل قوله "خرجه أبو نعيم يف احللية بإسناد صحيح أ"قال العراقي رمحه اهلل  [...إخل 

وابن املسيب قال هذا ألنه ال يكون  [اثنني ما اختلف الليل والنهار فإن النيب نهى عن بيعتني 

للمسلمني أكثر من إمام وهذا هو املستقر واملعروف عند املسلمني ، وقال أبو سعيد اخلدري رضي اهلل 

رواه مسلم "اهلل صلى اهلل عليه وسلم )إذا بويع خلليفتني فاقتلوا اآلخر منهما ( عنه قال رسول 

سالم إهلها واحد وكتابها واحد ورسوهلا واحد وقبلتها واحدة ودولتها واحدة دولة فأمة اإل "(0814)

اخلالفة ويف حديث عمر الطويل يف قصة سقيفة بين ساعدة واستخالف أبي بكر رضى اهلل عنه ملا قال 

أمري قريش(قال عمر فقلت:ابسط يدك أبا بكر -)أي املهاجرين(– ممنا أمري ومنك]قائل من األنصار

وإنا واهلل ما وجدنا فيما حضرنا من ]قال عمر[ فبسط يده فبايعته وبايعه املهاجرون ثم يابعته األنصار

رجاًل منهم بعدنا فإما  أمرنا أقوى من مبايعة أبي بكر خشينا إن فارقنا القوم ومل تكن بيعة أن يبايعوا

الفهم فيكون فساُد فمن بايع رجاًل على غري مشورة  من املسلمني خنى وإما أن ضرنال  تابعناهم على ما
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جامع "قال ابن األثريرمحه اهلل يف  "(6828رواه البخاري )["فال يتابع هو وال الذي بايعه تغرة أن يقتال

رجالن  دَّأن تقع صادرة عن املشورة واالتفاق فإذا استباحلديث البيعة حقها  ىومعن]: "(4/62األصول )

دون اجلماعة مببايعة أحدهما لآلخر فذاك تظاهر منهما بشق العصا وإطراُح اجلماعة فإن عقد 

ائفة اليت تتفق على متييز اإلمام طألحد فال يكون املعقود له واحدًا منهما وليكونا معزولني من ال

ا وهما قد ارتكبا تلك الفعلة الشنيعة اليت أحقدت اجلماعة من منها ألنه إن ُعقد لواحد منهم

ابن حجر رمحه اهلل يف "وقال  نتهى كالمه.[االتهاون بهم واالستغناء عن رأيهم مل يؤمن أن ُيقتال

وفيه أن اخلالفة ال تكون إال يف قريش وفيه أال يكون للمسلمني أكثر من ]عن هذا احلديث "الفتح

 چ ڃ] يف حبالنا اليوم وقد فرقوا دينهم وكانوا شيعًا وقد قال اهلل عز وجلفك نتهى كالمه.[اإمام

 {152}األنعام: [ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ

والظاهر أن اآلية يف كل من فارق دين اهلل  "](3/1322)هابن كثير رحمه هللا في تفسير"يقول 

حلق ليظهره على الدين كله وشرُعه واحد ال وكان خمالفًا له فإن اهلل بعث رسوله باهلدى ودين ا

فيه وال افرتاق فمن اختلف فيه )وكانوا شيعًا(أي فرقا كأهل امللل والنحل وهي األهواء  ختالفا

والضالالت قد برأ رسوله مما هم فيه....)إىل أن قال(...فهذا هو الصراط املستقيم وهو ما جاءت به 

بشريعة الرسول املتأخر وما خالف ذلك فضالالت  الرسل من اهلل وحده ال شريك له والتمسك

ُ  الرسل ُبراء منها كما قال)لست منهم يف شيء( ويقول ابن  نتهى كالمه.[ا وجهاالت وآراُء وأهواء

ولألعاجم من  ىوهذه املشابهة لليهود والنصار" : ](204اقتضاء الصراط املستقيم)"تيمية رمحه اهلل يف 

وك املشرق هي وأمثاهلا مما خالفوا به هدي املسلمني ودخلوا فيما الروم والفرس ملا غلبت على مل

وا بالد  املسلمني يف القرن حجتااكرهه اهلل ورسوله ُسلط عليهم الرتك الكافرون )أي التتار الذين 

جير يف دولة اإلسالم  ما مل املوعود بقتاهلم حتى فعلوا يف العباد والبالد-السابع اهلجري(

 :(وصدق الشاعر حيث قال يف قصيدته )متى يفيق النائمون نتهى كالمه.[امثله

 ونـــعــــطــــتتتـنــــتـمالـــا ــهـا أيـــي
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 بـــتم أن ينام الذئــيــضــف ارتـــيــك

 أمنونــع وتــيـــطـــقـــط الــي وســف

 مزادـبعرض الكون يعرض في ال بلد

 رذانــــــــــــجــة الــــمـــــغـــــــــوط

 ح يتاجرونـريــجـال ـبـلــدي الــــــــف

 لى الشاشاتـى عــوتــا مــاؤنـــيــأح

 اية يسكرونـــهــنــب الـــخــي صــف

 قـــريــعـال ــبــلــدض الـــــــهـــــــن أجـــــــــم

 ونـــــيـــعــل الــي كـــالم فــــل األحــــبـــــــوك

 ونــرذمــــــــشـــــتـــمـــا الـــــــهـــــــا أيـــــــي

 ن األحياءـى مــــوتـــمــص الــــــلـــخــــنـــــس

 اكم عابث مجنونـــل حــه كــــفـــــــن ســـــــم

 ونــــــــــــــــادمــــــــا قــــــه إنــــــلــــــــــــوال

ا .. بل أحياء عند   ربهم يرزقون (()) ول تحسبن الذين قتلوا في سبيل هللا أمواتا

 رٍ ــــــــبــــــــل شــي كــــا فـــــداؤنــــــهــــــــــش

 رونـــــــــــــجـــزمـــــالد يــــبـــــــي الـــــــــــف

 ونــــألــــســا يـــــــً وفــــــفــــــاءوا صـــــــــــج

 وناذا تفعلــــــاء مــــيـــــا األحــــــهــــــا أيــــــي

 وم كالقطيع على المذابح تصلبونـــل يـــي كــــف

 يلــــاح اللــــنــى جــــلـــون عـــــربــــســـتـــــت

 اب تهرولونـــذئــــًرا للــــران ســـئــــــفــالـــــك
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 اــــــــــــكــــــــــــريـــــــــام أمــــــــــــــــــــــوأم

 بحونـــســتٌ ــم فـــكــــالتـــــم صاــــــــــقـــــــــــتُ 

 ى الدوالرـــلــم عـــكــنــيــوف أعــــــــــطــــــــوت

 ه الخضراء يبكي الساجدونــــــوعــــوق ربــــــف

 رذاٌن تصافح بعضهاــج وٌر على الشاشاتـــــــص

 ة يضحكونــعــيــجــفــم الــن ألـــاس مـــــنــــوال

 وتسقط أمةٌ  بـلداناع ـــبــن تــيــتورـــــي صـــــف

 ركعونـــــوت عالــنــت الــحــم تـــــكــــــــورؤوس

 نــــــــــــــــــيـــــــــــــــورتــــــــي صــــــــــــــــف

 

 

 ذئابــــة للـــقـــريـــعــدس الــقـــُم الـــــَ سلـــتُ 

 رون ..ـــــــآمـــــــــــــتـــمـــر الــــــكــــســــــوي

 ر يصرخونـــــبـــا في كل شــــــداؤنــــهــــش

 اء وفوقهاــدمـــــبح في الــســدس تـــــقــــال

 ونــــــــنــــي جـــدر فـــهــوت يـــــاغـــطـــال

 اــهــــــم أليس لعرضـــكــألـــســدس تـــقـــال

 ونــــــضــــر الرافــن فــم أيـكــيـــلــق عـــح

 ونـــــــعــائــــــــــــبـــاب الــــن غـــــــــــوأي

 ونـــــــــــاربــــــــــــــهــــــن راح الـــــــوأي

 اذبونـــــكـــــون .. الغافلون .. الــامتــصــال
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 ا ..ـــــــً عــــــــــــيــــمــــوا جــــــتــــــــمـــــص

 يونـــــــــيخترق الع اص اآلنـــــرصـــــوال

 صايحونــــــــم يتـهـتــعــمــألت ســـوإذا س

 مــــــهـــانــــان زمـــــــــــزمـــــــذا الــــــه

 ي الورى يتحكمونــــــل شيء فـــي كـــــف

 ال تسرعوا في موكب البيع الرخيص فإنكم

 رونـــــــاســــيء خـــــــــش لـــــي كــــــف

 لكمـا كـً ئـيـان شـــوفــطــرك الـــتـــي نـــــل

 ونـــــــــــارقــــا غـــــومً ـــم يـــيــي الــــف

 وتـــــمــــف الـــــــلـــــــرون خــــــجــــــت

 مــــكــــفــلــري خــــجـــاس يـــــخـــنـــوال

 واق النخاسة ُتعرضونــــــأســــًدا بـــــوغ

 خ يوًماـــــــــاريــــتـــم الــــرحــــــن يـــــل

 ونـــخــــرط أو يـــــــفــــن يــــــتم

 رنحونــــتـــــا يــــــــنــانـــــــهــــك

 ائمونــي هــراســــكـــوق الــــــــف

 شوة السلطان والطغيانــي نـــــــف

 رونـــــــــــكــــســــوا يــــــــــراح

 احت ونامتـــارتا ـــنــوبـــعــــوش

 ونــــــجـــســات الـــابــيــي غـــف

 ع وكلهم يتثاءبونـيــمــجـام الـــن
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 ائمون ..ـــنــق الـــيــفــى يــتــمـــف

 ونـــحـــرنـــتــا يــــنـــانـــهــــك

 ي هائمونـــــراســـكـــوق الـــف

 ي نشوة السلطان والطغيانـــــف

 رونـــــــكــــســـــوا يـــــــــراح

 وبنا ارتاحت ونامتـــــــــعـــوش

 ات السجونــــــابـــيـــي غــــــف

 ام الجميع وكلهم يتثاءبونــــــن

 ى يفيق النائمون ..ــــــــتــــمــــــف

 ى يفيق النائمون ..؟ـــــتـــــــمــــــف

فغانستان وأنه ولي أمر املسلمني فكيف يليق مبن حيرتم نفسه أن يقول بالسمع والطاعه )لكرزاي(يف أ

هناك وجتب طاعته وحترم معصيته ومن خرج عليه فقد فارق اجلماعة ومات ميتة جاهلية وأنه يلقى 

خره، وهل هذا إال آحتت أديم السماء وكالب النار.... إىل  ىنه من اخلوارج وشر قتلأاهلل وال حجة له و

ع األدلة يف غري ضسوله صلى اهلل عليه وسلم ووحتريف الكلم عن مواضعه والكذب على اهلل وعلى ر

يعة صنفرتاء والبهتان وهل هو إال السخافة والسفاهة واجلهالة والدجل أن يصبح موضعها واإل

األمريكان ولي أمر للمسلمني وهل قال أحد من علماء املسلمني بأن مسيلمة الكذاب ولي أمر أهل 

ن إن املرتد تصح له والية وإمارة على املسلمني أم أأو  أمر اليمن عنسي ولّياليمامة أو أن األسود ال

اإلمجاع منعقد على أن الكافر ال تصح واليته وال إمارته بل جتب جماهدته ومقاتلته ملن قدر على 

 بن القيم رمحه اهلل حيث قال يف الكافية الشاقية :اذلك وصدق 

 عافاك من تحريف ذي بهتان ***  ي إذ ـفاحمد إلهك أيها السن

 مانـــمن ربه أمسى على اإلي ***   وهللا ما يرضى بهذا خائفُ 
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 نهذياـالتحريف محضاً أبرد ال ***  وـهذا هو اإللحاد حقاً بل ه

 األديان حين سرى إلى األديان***  أمثال ذا التأويل أفسد هذه 

 انــوى األركــــلتهدمت منه ق ***  ظ دينهـــــوهللا لوال هللا حاف

عض شيوخ آل سعود ومن ينتسبون لبعض السلفيات احلكومية الرمسية لو كانوا يف وإني ألظن أن ب

، فإذا قيل هلم [رمحه اهلل مات شهيدًا ورزقه اهلل اخلامتة الطيبةا ]عصر)فرعون( وحضروا نهايته لقالو

اهلل عليه وسلم )الغريق شهيد(، وقد قال النيب  ىكيف ذلك قالوا: ألنه غريق وقد قال النيب صل

اهلل عليه وسلم )من كان آخر كالمه من الدنيا ال إله إال اهلل دخل اجلنة( إذن فرعون يف اجلنة  صلى

ية وهذا إستدالل بأحاديث وآيات يف موهذا ال يقوله مسلم يعرف إسالمه وهذا دين غالة املرجئة اجله

 [ٺٺٿ] غري موضعها ومكانها فغرق فرعون هو عذاب من اهلل له كما قال سبحانه

 [ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ] إىل أن قال {41كبوت:}العن

 ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ] ثم إن اهلل عز وجل قال بعد قوله ذلك {41}العنكبوت:

-21}يونس:[گ ک ک ک ک ڑ ڑ ڈڈژ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ

دخل أشد العذاب وال يواهلل أخرب بأن فرعون يف النار ُيعرض عليها غدوًا وعشيًا وأنه يوم القيامة  {21

ن يف سورة القصص وغافر آللعنة وأنه من املقبوحني كما جاء ذلك يف القرينصر وأنه متبوع با

وغريها وأما إميانه وذكره للشهادة فال تغين عنه شيئًا ألنها عند رؤية بأس اهلل وقد قال اهلل جل 

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ   ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ] جالله

اآليات التى وغريها من . {25-24}غافر:[یی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ

وصدق اهلل إذ يقول عن مثل هؤالء احملرفني املبدلني)وإن منهم لفريقًا يلوون  ىتؤكد هذا املعن

ن هو من عند اهلل وما هو من عند اهلل وألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقول

بن كثري رمحه اهلل يف ا"( يقول 28ن على اهلل الكذب وهم يعملون()سورة آل عمران آية)وويقول
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خيرب تعاىل عن اليهود عليهم لعائن اهلل أن منهم فريقًا حيرفون الكلم عن مواضعه " ] (2/226)هتفسري

ه إىل اهلل نوبعن املراد به ليوهموا اجلهلة أنه يف كتاب اهلل كذلك وينس هويبدلون كالم اهلل ويزيلون

وقد  نتهى كالمه.[اكذبوا وافرتوا يف ذلك كلهوهو كذب على اهلل وهم يعلمون يف أنفسهم أنهم قد 

به احملرفني للنصوص باليهود شبعنوان)فصل يف  ةاًل يف الكافية الشافيصعقد ابن القيم رمحه اهلل ف

 وإرثهم التحريف منهم وبراءة أهل اإلثبات مما رموهم به من هذه الشبة(فقال:

 م ببيانـــكـا لــهـديــأبــم سـهـيـف *** ةتورـسـة مــيــلــم بــذا وثـــه   

 أولو التحريف والتبديل والكتمان *** مــورث المحرف من يهود وه

 ة العصيانــايـه غـيـلـت عــصـعــفمنهم ***الثة ــــــــفأراد ميراث الث

 تمان في اإلمكانـكـل والــديــبـتــال *** إذ كان لفظ النص محفوظاً فما

 كل لسان تعبيرود من ـــصــقــمــال***ي إذ هي ــــــمعانفأراد تبديل ال

 رة بال كتمانـــــاهـــاظ ظــــفـــاألل***  ارزة منـــــــفأتي إليها وهي ب

 وى موضوعه الحقانيـــس ىنــمع***  فظهاـــفنفى حقائقها وأعطى ل

 اظ بالعدوانـــــفـــل*** وجنى على األ فجنى على المعنى جناية جاحد

 انـي وعوه وعي ذي عرفــولــــق ***  ا مسلمين بحق ربكم اسمعواي

 برهانــــذا الشبه بالـــهــى بـــأول ***يذثم احكموا من بعد من هذا ال

ولو خرج فرعون وهامان وقارون يف زماننا أو كان هؤالء الشيوخ املرجئة يف زمن فرعون وهامان وقارون 

ة لفرعون وحرمة اخلروج عليه والصرب وإن جلد ظهرك وأخذ ألصدروا فتاواهم بوجوب السمع والطاع

مالك وحلرموا على موسى وهارون نصح فرعون والذهاب إليه إلخراج األسرى وحلرموا أيضا اختفاء 

موسى هروبه من فرعون إىل آخر هذه املهازل واحلماقات وواهلل إن بعض هذه الدويالت التى اتهمنا 

  آخره هلي أشد على اإلسالم واملسلمني من دويلة يهود وكفرها أشدمباحث آل سعود بتكفريها ....إىل

وما فعلوه بالناس عمومًا واملسلمني خصوصًا من قتل وتدمري وتشريد  ىكفر اليهود والنصار من
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وإنتهاك أعراض واغتصاب ......أعظم وأكرب مما فعلتة دويلة يهود يف كل تارخيها ومثال على ذلك 

افظ األسد إىل بشار األسد والكل يشاهد ويسمع ما جيري للناس حة من عهد ية املشركريدويلة النص

نا أكتب ردي هذا وقد أعلنت فرنسا الصليبية أيف سوريا وكذلك ما فعله معمر القذايف يف ليبيا وها 

حربها على )مالي( مبعاونة مجيع الدويالت احملطية بها برا وجوًا وما نقموا منهم يف مشال مالي إال 

يؤمنون باهلل العزيز احلميد وأنهم أقاموا شرع اهلل يف الناس وقضوا باألقضية الشرعية وبالعدل أنهم 

 أحرارًا وليسوا عبيدًا أخيارًا وليسوا أشرارًا حفظوا نيبييوكانوا مستقلني وليسوا تابعني للصل

وال شردوا الناس  أعراض الناس وأمواهلم وممتلكاتهم وما قتلوا املسلمني وال عذبوا وال دمروا البيوت

وال روعوهم  وأزالوا األضرحة واألوثان وهذا الذي نقموه منهم احلكم باإلسالم وشريعته ولذا 

وصفوهم باإلرهاب وغريه من األوصاف ويف املقابل يشاهدون ما يفعله بشار األسد الطاغية يف سوريا 

وهدم للمساجد وانتهاك  منذ سنتني من جرائم وتدمري وإرهاب وفظائع وتعذيب ودك للمدن والقرى

لألعراض ...إىل آخره مما هو معلوم للخاصة والعامة ومع ذلك مل يهامجوه ومل يغزوه ومل يصفوه 

باإلرهاب بل وصفوا الذي يدافع عن املسلمني هناك وحيميهم وينصرهم ويغيثهم ويقف يف وجه 

 :الظلم والطغيان باإلرهاب وكما قال الشاعر

 اناعوا المآذن والقرآن والديــب ***ينما فسقواـح اـونــعـيـا ضـنـامــكــح

 وأودعونا سجون الليل تطوينا ***داؤنا من أضاعوا السيف من يدناعأ

وهذا الذي يسمونه يف أقصى املغرب)بأمري املؤمنني(زعموا والقرشي يستمد النصارى ويفتح األجواء 

يقول يف قرشي )األردن بية لتقصف املسلمني يف )مالي( وصدق الشاعر حيث يلفرنسا الصل

 : واملغرب(أتباع أبي جهل وأبي هلب وصناديد قريش وطواغيتها

 رض في المحراب تنتظمونستدني كالب األ***    مــصــــتـــــعــــــقريشيون لكنا بغير هللا ن

 زمـــتــلــواه نـــســوقبلته لها نسعى وما ب ***    رذمةــــــــشـــــم فبئر النفط بدلنا أعاريبا

 مـنــبأ أتى صـــمسيلمة جرى فينا ومن س ***    اـــــــــنـــسـدنـــقريشيون لكنا بنا نسب ي
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 مــنــة غـــا أمـــا ألنــنـنــلعـــوظل البيت ي ***    رجهاـــدحــغدا اإلسالم في يدنا براميالً ن

 نا الصمـعــمــــهللا يعلو س ولـــوأصغينا لق ***   زىـــــعــــــت والالعبدنا هللا لكنا نحب ال

 نا رحمــمـــضــحق ليس يـــتواصينا بغير الى   ***وـلنا اإلثم والعدوان فوق البر والتقمح

 مـطـرتـــنا مع الظلمات نـــوأصبحنا وأمسي ***    اً ـــــريــــهــوخاصمنا كتاب هللا ألقيناه ظ

 دمــــعــراب األرض يحيا بيننا الـــيلعننا تو ***   رٍ ــــــا أثـــى دونمنونذبح دونما ثمن ونف

 ا قدمــــنــل األرض ال يعلو لـــتالصقنا بوح ***   رفاً ــــــتبعثرنا على األيام ال ندري لنا ش

 منكود فوق الرأس ينحطمـــوكأس عذابنا ال ***   دناـــــوشاهت كل باسمة تلوث طهرها ي

 و به رممـــمـســاء ال تـــودين هللا في األنح ***  خرجنا من فجاج األرض في حمٍأ به نتن

 متهـلــذار يــــــلوء باألقـــفليس جفاننا المم ***  ناتصعقالكل  ىوعدنا من غثاء السيل يأب

 ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ] وإذا كان اهلل عز وجل قال

 ڈ ڈ ڎ   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ

 ڱ ڱ ڳ ڳ   ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ

فسمى هؤالء الذين يعدون  {13-11}الحشر:[ڻۀۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ

فكيف مبن كان معهم على املسلمني  [ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ]بالكالم وال يوفون حقيقة بإخوان الكفار حيث قال 

اعتقادًا وأقوااًل وأفعااًل يفتح هلم الرب والبحر واجلو كما جيري اآلن مع فرنسا وهم يتسابقون يف 

وإمدادها وإرسال األموال والرجال حلرب املسلمني يف مالي وصدق الشاعر إذ يقول عن صورة  دعمها

من صور حرب املسلمني يف هذا الزمان يف أرض البلقان وهي تشابه ما جيري بكثري من احلروب 

 بية املعاصرة يف أكثر من مكان يف اجلراح واآلالم والنتائج:يالصل

 بـــيـــجـــنناديكم ولكن من ي***      يبــحــــناديكم وقد كثر النن

 ليبـــصـــتحدثكم بما اقترف ال***      الىـكــثــات الـــــــناديكم وآه
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 وبـــــقــي ثـــــممزقة وجدران***     م ثيابيــــكــــسراييفو تقول ل

 يبــعلى أركانها القصف الره***    اوىـهــد تــــمحاريبي تئن وق

 وبــــــــي ال أتـــجنيت وال ألن***    ي ــــع ال ألنــطــقــوأوردتي تُ 

 ذوبـكــيضيق بصدق مبدئه ال***    نٍ ـــار ديـــعـــولكني رفعت ش

 يبــصــوروض في مرابعنا خ***    اءٌ ــا نهر ومـــنـــلنا في أرض

 وبـــــطــمحت آثار منزلنا الخ***    نــــكــــال ولــــلنا بيت وأطف

 ا تغيبــنـوشمس المكرمات ه***    اــايـــمسلمين هنا سببنات ال

 غريبـا الــهـتـرامــوقد ألغى ك***   حوـــــوتص ليلىتبيت كريمة 

 كئيبـه الـــوجـــبماذا ينطق ال***   عريــتخبئ وجهها يا ليت ش

 يبـلـحــف الــد جــتهدهده وق***    ان أمــيموت الطفل في أحض

 مأ النصيبــظــوأين الدمع وال***    عــــر دمبكت حزناً عليه بغي

 بــــيــدلــنــعــي اللماذا ال يغن  ***    ناــسل الفجر الذي لم يبد في

 بـــيــهــــة لــلها في كل ناحي***   فرـبني اإلسالم هذي حرب ك

 و اللبيبـحـفقولوا لي متى يص***   يحركها اليهود مع النصارى

ها اليهود مع النصاري ويعينهم ويناصرهم املرتدون العرب والعجم الذين نعم إنها حرب كفر حيرك

يعيب علينا آل سعود واملباحث قولنا بأن كفرهم أغلظ من كفر الكافر األصلي وأوردوا يف أوراق 

كأنا حنن من قال بها  [أن الكافر املرتد كفره أغلظ من كفر الكافر األصلى]الدعاوى مسألة 

العلم باإلسالم قدميًا  أهلها مع انها مسألة مشهورة معلومة مستقرة عند واخرتعناها وابتدعنا

ة املرتد بوقد استقرت السنة بأن عقو "](4/111الفتاوى الكربى)"وحديثًا يقول ابن تيمية رمحه اهلل يف 

ال وال يضرب عليه حجه متعددة منها: أن املرتد يقتل بكل أومن  يأعظم من عقوبة الكافر األصل

 تعقد له ذمة خبالف الكافر األصلي ومنها: أن املرتد يقتل وإن كان عاجزًا عن القتال جزية وال
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خبالف الكافر األصلي الذي ليس هو من أهل القتال فإنه ال يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة 

ومالك وأمحد وهلذا كان مذهب اجلمهور أن املرتد يقتل كما هو مذهب مالك والشافعي وأمحد 

ناكح وال تؤكل ذبيحته خبالف الكافر األصلي إىل غري ذلك من يأن املرتد ال يرث وال  ومنها:

األحكام وإذا كانت الردة عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين فالردة عن شرائعه أعظم من 

خروج اخلارج األصلي عن شرائعه وهلذا كان كل مؤمن يعرف أحوال التتار ويعلم أن املرتدين الذين 

يهم من الفرس والعرب وغريهم شر من الكفار األصلييني من الرتك وحنوهم وهم بعد أن تكلموا ف

ني أن من كان معهم ممن كان مسلم األصل هو شر من الرتك الذين كانوا كفارًا فإن بوبهذا يت

اًل ممن مل يدخل بعد يف تلك الشرائع مثل: ااملسلم األصلي إذا ارتد عن بعض شرائعه كان أسوأ ح

وإن كان املرتد عن بعض الشرائع متفقهًا أو متصوفًا ،  ثاهلم ممن قاتلهم الصديقممانعي الزكاة وأ

و كاتبًا أو غري ذلك فهؤالء شر من الرتك الذين مل يدخلوا يف تلك الشرائع وأصروا على أو تاجرًا أ

لئك وينقادون اإلسالم وهلذا جيد املسلمون من ضرر هؤالء على الدين ما الجيدونه  من ضرر  أو

لإلسالم وشرائعه وطاعة اهلل ورسولة أعظم من انقياء هؤالء الذين ارتدوا عن بعض الدين ونافقوا يف 

بعضه  وإن تظاهروا باالنتساب إىل العلم والدين وغاية ما يوجد من هؤالء يكون ملحدًا نصرييًا أو 

إنه ال ينضم إليهم طوعًا  من املظهرين إحتاديًا أو حنوه ف إمساعيليًا أو رافضيًا وخيارهم يكون جهميًا

لإلسالم إال منافق أو زنديق او فاسق فاجر ومن أخرجوه معهم مكرهًا فإنه يبعث على نيته وحنن علينا 

وال أدري ما هو الكفر البواح عند  ه.منتهى كالا [أن نقاتل العسكر مجيعه إذ ال يتميز املكره من غريه

يني وغري الرمسيني بعد كل هذه احلقائق والوثائق واألمور املباحث وعند شيوخ آل سعود الرمس

وا ما أرادوا وما شاءوا فهم عند لاملشاهدة واملشهورة ولكنه اإلرجاء الغالي الذي يعجب امللوك ليفع

 هؤالء كاملوا اإلميان وكما قال ابن القيم رمحه اهلل يف الكافية الشافية عن هذا املنهج املنحرف :

 مانـــى اإليــخالقهم هو منته***  هــــنـــأاد بـــبـــــعــــقالوا وإقرار ال

 ل األسنانــــكالمشط عند تماث***  يء واحدـــان شـــوالناس في اإليم

 دي األوثانــــواالهم من عاب *** نــه ومـــتــعــيــفاسأل أبا جهل وش
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 بانلـصــد المسيح مقبل البع *** ركـــشــف مــلــوسل اليهود وكل أق

 نوفاــــطـــأعداء نوح أمة ال *** همــلــبــواسأل ثمود وعاد بل سل ق

 رانـكــأم أصبحت ذا نُ  قالخال  *** رفــعــن أتـــيـــواسأل أبا الجن اللع

 رانـــــــــلوطيًة هم ناكحو الذك***واسأل شرار شرار الخلق أعني أمة

 مع قارون مع هامانل*** فرعون ــــطــــعـــل مــــواسأل كذاك إمام ك

 وانـــــالرب العظيم مكون االك ــق ***الــــــخــر للــتكــهل كان فيهم من

 و األيمانــــلـــهم عند جهم كام***ر ـــــافــــــن كــــفليبشروا ما فيهم م

و بعض الدول لكان خرج من أثم إن الذي كتب أوراق هذه الدعاوى والتهم لو خص يف كالمه دولته 

ن هناك حكومات ودواًل يكفرها حتى شيوخ آل سعود بل حتى املباحث حني جالسناهم يف أ ورطة

جلسات التحقيق كانوا يكفرون عددًا من الدول ويذكرونها مبا يذكره أكثر الناس مما اشتهر 

ن بعض شيوخ آل سعود يصرح)بأن دولته الدولة الوحيدة إبينهم بكفرها وحربها لإلسالم واملسلمني بل 

تطبق الشريعة زعموا( وهذا لو صدقناه للزم منه احلكم على بقية الدول بالكفر ألنها ال حتكم  اليت

ثم إنه حتى يف  بشرع اهلل فهل حتاكمونه على ذلك وتتهمونه مبا تتهموننا به لنكون يف اهلواء سواء.

وأحداثه تثبت أن  امللوك الذين مل يصلوا إىل مرحلة الكفر البواح وإمنا جاروا وظلموا وقائع التاريخ

مجع األحاديث وأقوال العلماء يف مسألة اخلروج عليهم ال تنفع على الدوام ويف كل األوقات ومع كل 

أحد فسنة اهلل ماضية يف الظاملني وقد خرج األمر عن عدد من الدول واملمالك جزاء ما فعلوه أثناء 

بأمره واستعبدوا الناس وأهانوهم ملكهم وكثرت الفنت عليهم حني مل يقيموا دين اهلل واستهانوا 

وعاملوهم كخدم واستخدموا الدين ملا يهوونه وحيبونه ومل خيدموه ويقيموه على الوجه الذي أمر 

اهلل به ورسوله وفسقوا يف األرض وأكثروا فيها الفساد وأمروا باملنكر ونهوا عن املعروف وأكلوا احلرام 

هذا حاله أن يدوم له األمر فاهلل ليس بينه وبني أحد وشربوه ولبسوه وسكنوه وركبوه فأنى ملن كان 

من خلقه نسب وأخرب يف كتابه عن مصري األفراد واجلماعات والدول واألمم  إن أطاعوا وإن هم 

عصوه وأخرب عن إهالك القرون والقرى بالذنوب والظلم وقص القصص وفصل اآليات ونوع الطرائق 
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 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ] جل جاللهتقريرًا  هلذا األمر فمن ذلك قول اهلل 

 وقال سبحانه  {111}األعراف: [ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک

 {192}طه: [چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ]

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ]وقال تعاىل 

 ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ]وقال سبحانه   {98}السجدة: [ہ ۀ

   ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

   ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ

-44إبراهيم:}[ککگگ ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ

 [ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ]وقال تعالى  {48

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ]وقال جال جالله  {22}مريم:

 [   ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ]قال سبحانه و {8}األنعام:

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ   ھ

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ   ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 ۇ ۇ ڭ ڭ] وقال سبحانه{91-95}األحقاف:[ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ

 ى ى ې ې ې ې   ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

 ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ
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 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ] وقال تعالى {48-45}الحج:[ىئی

 ٿ]وقال جل جالله  {2-2}الطالق:[   ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ   ڻ ڻ ں ں

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

 ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ]وقال تعالى  {119}النحل: [ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ

 يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی   ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ

 مئ حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ]وقال سبحانه  {11-18}اإلسراء:[حت جت

وقال أبو موسى األشعري رضي ،  {52}اإلسراء: [حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ

مل يفلته ثم تال اهلل عنه إن النيب صلى اهلل علية وسلم قال )إن اهلل ليملي للظامل حتى إذا أخذه 

رواه البخارى " {109}هود: [ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ]

 وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې ۉ]وقال اهلل عز وجل  "(2184( ومسلم )1686)

 حئ جئ ی   ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ

والقرآن مليء مبثل هذا يصعب  {111-118}هود:[   خب حب جب يئ ىئ مئ

وضع فما من مصيبة إال مبا كسبت أيدي الناس وإذا مل حيكم احصاؤه واستقصاءه  يف مثل هذا امل

 الناس والفتنة والقتال وأكثر ما اخللفاء أو امللوك أو األئمة بكتاب اهلل وشرعه جعل اهلل البأس بني

رفوا من عوقع يف التاريخ من شرور وفنت وقتال خرج من بيوت امللوك الذين مل حيكموا بكتاب اهلل ومل ي

د ظهرك وأخذ مالك( أو أحاديث اخلوارج اليت وظفوها شر لطع وإن جأشرع اهلل إال حديث ) امسع و

أهل احلق وكما يف  هشهروها يف وجأأهلها و توظيف واستخدموها شر استخدام ووضعوها يف غري

حديث ابن عمر رضي اهلل عنهما قال : أقبل علينا الرسول صلى اهلل عليه وسلم فقال)يا معشر 
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إذا أبتليتم بهن وأعوذ باهلل أن تدركوهن: مل تظهر الفاحشة يف قوم قط حتى يعلنوا  املهاجرين مخٌس

 تكن مضت يف أسالفهم الذين مضوا ومل ينقصوا املكيال بها إال فشا فيهم الطاعون واألوجاع اليت مل

وامليزان إال أخذوا بالسنني وشدة املئونة وجور السلطان عليهم ومل مينعوا زكاة أمواهلم إال منعوا 

اء ولوال البهائم مل ميطروا ومل ينقصوا عهد اهلل وعهد رسوله إال سلط اهلل عليهم مالقطر من الس

بعض ما يف أيديهم وما مل حتكم ائمتهم بكتاب اهلل ويتخريوا مما أنزل اهلل عدوًا من غريهم فأخذوا 

حديث  ريي وقالص( والبو8210( وصححه احلاكم)1101رواه ابن ماجه )"إال جعل اهلل بأسهم بينهم(

بن عباس رضي اهلل عنه قال)ما نقض اوعن  "صاحل العمل به وإسناد احلاكم حسن وله طرق وشواهد

لط اهلل عليهم عدوهم وال فشت الفاحشة يف قوم إال أخذهم اهلل بالسنني وما منع قوم سوم العهد إال ق

الزكاة إال منعهم اهلل القطر من السماء وما جار قوم يف حكم إال كان البأس بينهم )أظنه قال: 

ل قا الرفع ألنه ال يقال من قبل الرأي وكماوله حكم  "رواه البيهقي موقوفًا بإسناد صحيح"والقتل (

 يف ألفية احلديث: 

 يقال إذ عن سالف ما ُحمال ***وما أتى ومثله بالرأي ال

قوم العهد قط إال كان  ضما نق) موعن بريدة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسل

القتل بينهم وما ظهرت فاحشة يف قوم قط إال سلط اهلل عز وجل عليهم املوت وال منع قوم الزكاة إال 

وهو كما قال  "( وصححه على شرط مسلم2611رواه احلاكم يف املستدرك)"س اهلل عنهم القطر( حب

 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ]) فهذه سنه اهلل اليت ال تتبدل وال تتغري وقد قال اهلل تعاىل

وقد أخرب النيب صلى اهلل عليه وسلم أن أول عروة تنقض  {43}فاطر: [ۈئېئېئېئىئىئ ۆئ

لمة وتعوذ غمراء السفهاء ال أن هالك أمته من األربان كما قال وأخمن عرى اإلسالم هي احلكم وك

باهلل منهم ومن يقرأ وقائع التاريخ وأحداثه قراءة منصف متجرد وحيللها حتلياًل علميًا وعمليًا من 

مجيع اجلوانب يدرك ملاذا وقعت كثري من األحداث وملاذا خرج كثري من الصحابة والتابعني وأعالم 

لقرن األول على يزيد بن معاوية وما تال ذلك من أحداث عظام وكبار وقد قال النيب اإلسالم يف ا
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اهلل عليه وسلم كما يف حديث أبي أمامة رضي اهلل عنه )لتنقضن عرى اإلسالم عروة عروة فكلما  ىصل

( 22061رواه أمحد )"خرهن الصالة(آوهلن  نقضًا احلكم وأانتقضت عروة تشبث الناس باليت تليها ف

وعن جابر رضي اهلل عنه أن النيب صلي اهلل عليه وسلم قال  "( وإسناده جيد6681ححه أبن حبان)وص

لكعب بن عجرة)أعاذك اهلل من إمارة السفهاء( قال: وما إمارة السفهاء قال)أمراء يكونون بعدي ال 

 ينعلى ظلمهم فأولئك ليسوا م أعانهمي وال يستنون بسنيت فمن يصدقهم بكذبهم وييقتدون بهد

 ولست منهم وال يردوا علّي حوضي ، ومن مل يصدقهم بكذبهم ومل يعنهم على ظلمهم فأولئك مين

 ( وإسناده قوي0221( وصححه ابن حبان )01110،01281رواه أمحد )" (وأنا منهم وسريدوا علي حوضي

ه على شرط مسلم" ، وعن كعب بن عجرة رضي اهلل عنه قال: خرج علينا رسول اهلل صلى اهلل علي

م فقال)إنها ستكون بعدي أمراء يكذبون ويظلمون فمن َدَأتسعة وبيننا وسادة من  وسلم أو دخل وحنن

احلوض  ارد علّيودخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مين ولست منه وليس ب

أمحد رواه "نا منه وهو وارد على احلوض (أومن مل يصدقهم بكذبهم ويعنهم على ظلمهم فهو مين  و

( وقال الرتمذي )حسن صحيح غريب( وصححه ابن 1212،1218( والنسائي)2211( والرتمذي)08026)

وعن حذيفة رضى اهلل عن النيب ،  "( وإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخني281،284،282حبان)

لى إنها ستكون أمراء يكذبون ويظلمون فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم ع)صلى اهلل عليه وسلم قال: 

ظلمهم فليس مين ولست منه وال يرد على احلوض ومن مل يصدقهم بكذبهم ومل يعنهم على ظلمهم 

 "( وإسناده صحيح على شرط الشيخني24261رواه أمحد ) "فهو مين وأنا منه وسريد علي احلوض(

دي وعن عبداهلل بن مسعود رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )سيكون أمراء بع

( وإسناده 022( وصححه أبن حبان )1464رواه أمحد )"يقولون ما ال يفعلون ويفعلون ما ال يؤمرون(

هدهم بلسانه فهو مؤمن ومن جاهدهم اوزاد ابن حبان)فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن ج "قوي

 نطلقت به إىلاقال عطاء بن يسار: فحني مسعت  احلديث منه ]بقلبه فهو مؤمن ال إميان بعده( 

بن مسعود يقول هذا كاملدخل عليه يف حديثه قال انت مسعت أعبداهلل بن عمر فأخربته فقال: 

عطاء: فقلت: هو مريض فما مينعك أن تعوده قال: فأنطلق بنا إليه فأنطلق وانطلقت معه فسأله عن 
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شكواه ثم سأله عن احلديث قال: فخرج ابن عمر وهو يقلب كفه وهو يقول: ما كان ابن أم عبد 

 يوعن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: كنت جالسًا مع أب .[يكذب على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم

مسعت الصادق ]هريرة يف مسجد النيب صلى اهلل عليه وسلم باملدينة ومعنا مروان قال أبو هريرة :

و بفقال أاهلل عليهم غلمة  ةهلكة أميت على يدي غلمة من قريش( فقال مروان: لعن)املصدوق يقول: 

فكنت أخرج مع جدي إىل بنى مروان حني ملكوا  [فالن لفعلت لو شئت أن أقول بين فالن وبين]هريرة 

رواه "قال لنا: عسى أن يكونوا منهم قلنا : أنت أعلم  بالشام فإذا رآهم غلمانًا أحداثًا

سلم )يهلك الناس وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و"(2118البخاري)

رواه البخاري "هذا احلي من قريش( قالوا فما تأمرنا (قال : )لو أن الناس أعتزلوهم( 

بلفظ )هالك أميت على يدي غلمان "( بإسناد صحيح 6622( ورواه ابن حبان )2102(ومسلم)4611)

عليه وسلم  لباب قول النيب صلى اهلل]ن حجر رمحه اهلل يف الفتح عند شرحهبقال ا سفهاء من قريش(

وقد يطلق الصيب ](2118ن ذكر احلديث السابق )أ)هالك أميت على يدي أغيلمة سفهاء( بعد 

والغليم بالتصغري على الضعيف العقل والتدبري والدين ولو كان حمتلمًا وهو املراد هنا فإن اخللفاء 

مال إال أن يكون أمروه على األع نمن بين أمية مل يكن فيهم من استخلف وهو دون البلوغ وكذلك م

والد بعض من استخلف فوقع الفساد بسببهم فنسب إليهم واألوىل احلمل على أعم أد باألغيلمة ااملر

هالك هذه األمة املراد باألمة هنا أهل ذلك العصر ]وقال أيضًا رمحه اهلل  نتهى كالمه.[امن ذلك

بن بطال: جاء املراد باهلالك اقال ]-)إىل أن قال(-[ع األمة إىل يوم القيامة يومن قاربهم ال مج

أبي شيبة من وجه آخر عن أبي هريرة  وابن خر ألبي هريرة أخرجه علي بن معبدآمبينًا يف حديث 

رفعه: أعوذ باهلل من إمارة الصبيان قالوا: وما إمارة الصبيان قال: إن أطعتموهم هلكتم أي يف دينكم 

ن أبي ابو بإذهاب املال أو بهما ويف رواية وإن عصيتموهم أهلكوكم أي يف ديناكم بإزهاق النفس أ

ويف  [اللهم ال تدركين سنة ستني وال إمارة الصبيان ن أبا هريرة كان ميشي يف السوق ويقولأة: بشي

هذا إشارة إىل أن األغيلمة كان يف سنة ستني وهو كذلك فإن يزيد بن معاوية استخلف فيها وبقي 

أي رواية)هالك أميت –عد أشهر وهذه الرواية بعاوية ومات إىل سنة أربع وستني فمات ثم ولي بعده م
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وة بلفظ بعلى يدي غلمة من قريش؟( ختصص رواية أبي زرعة  عن أبي هريرة املاضية يف عالمات الن

راد أنهم امل)يهلك الناس هذا احلي من قريش( وأن املراد بعض قريش وهم األحداث منهم ال كلهم و

توالي الفنت بك والقتال ألجله فتفسد أحوال الناس ويكثر اخلبط يهلكون الناس بسبب طلبهم املل

وقد وقع األمر كما أخرب صلى اهلل عليه وسلم واما قوله) لو أن الناس اعتزلوهم( حمذوف اجلواب 

وا بدينهم من الفنت فّريبهم واملراد باعتزاهلم أن ال يداخلوهم وال يقاتلوا معهم و وتقديره: لكان أوىل

ون )لو( للتمين فال حيتاج إىل تقدير جواب ويؤخذ من هذا احلديث استحباب هجران وحيتمل أن يك

ظهار املعصية فإنها سبب وقوع الفنت اليت ينشأ عنها عموم اهلالك قال ابن وهب إالبلدة اليت يقع فيها 

نتهى [اعن مالك تهجر األرض اليت يصنع  فيها املنكر جهارًا وقد صنع ذلك مجاعة من السلف

كان عمره مخسة  وثالثني عامًا وكان من الصحابة من هو وويزيد بن معاوية استخلف  .كالمه

وغريهم(  أوىل وأسن وأعلم وأعقل منه )ابن عمر وابن عمرو وابن عباس واحلسني بن علي وابن الزبري

ًا يقول ابن حجر رمحه اهلل عن احلديث السابق : ] قوله )فإذا رآهم غلمانفكان أول الغلمة السفهاء 

االحتمال املاضي وأن املراد أوالد من استخلف منهم وأما تردده يف أيهم املراد  ييقوأحداثًا( هذا 

ن املذكورين من أبي هريرة مل يفصح بأمسائهم والذي يظهر أحبديث أبي هريرة فمن جهة كون 

ن يزيد كان ني وإمارة الصبيان( فإتهريرة )رأس الس يه قول أبيمجلتهم وأن أوهلم)يزيد( كما دل عل

وقد كانت والية يزيد  انتهى كالمه. [دان الكبار ويوليها األصاغرلينزع الشيوخ من إمارة الب غالبًا

هلرقلية والكسروية ولذا وقع ما وقع  اأول بدعه ابتدعت للتوريث لألبناء وقد أنكرها الكثري وشبهوها ب

هل ميحداث والضخام ومل األ رضي اهلل عنه ثم توالت يني بن علسمن أحداث يف عهده كقتل احل

يزيد فمات بغته بعد قتله ألهل املدينة مصداقًا حلديث )ال يكيد اهل املدينة أحد( السابق ذكره 

إىل املدينة مات يف طريقة إىل مكة بعد قتل أهل املدينة  هقاد جيش يوكذلك مسرف بن عقبة الذ

ا وسلط عليهم املختار بن عبيد وكل من شارك يف قتل احلسني بن على مل ميهلوا طوياًل وقتلو

عهم مجيعًا ثم ملا قام بين مروان وخرجوا على ابن الزبري بعد استخالف من غالب االمصار تّبالكذاب وت

عبدامللك بن مروان واحلجاج بن يوسف الثقفي وكان الظلم والبطش والقتل مل تستقر األمور  تىأو
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ني وهكذا من أحداث تارخيية كربى وفنت ماجت لبين مروان وخرج عليهم فيها مجاهري علماء التابع

 كموج  البحر حتى قال الشاعر:

 دماء بني أمية ما روينا ***قينا سُ شربنا الغيظ حتى لو 

بادوهم وأبادوا خضراءهم يف وقائع مشهورة ليس أإىل أن خرج بنو العباس عليهم وقتلوهم وطاردوهم و

ن أكثر أأردت من هذه اإلشارات التأكيد على هذا مكان عرضها فكتب التاريخ حتدث بذلك وإمنا 

رفاتهم وقع يف خري العصور ومن صن اخلروج عليهم بسبب تأالفنت منشأها من امللوك واالمراء و

وقد استدل ]: "(1/211نيل األوطار)"كابر وأفاضل التابعني كما قال الشوكاني رمحه اهلل يف أ

لسيف ومكافحتهم بالقتال بعموميات من الكتاب القائلون بوجوب اخلروج على الظلمة ومنابذتهم با

ب األمر باملعروف والنهي عن املنكر وال شك وال ريب أن األحاديث اليت ذكرها املصنف ووالسنة يف وج

وذكرناها أخص من تلك العمومات  يف هذا الباب )أي باب الصرب على جور األئمة من املنتقي(

من له أنسة بعلم السنة ولكنه ال ينبغي ملسلم أن حيط مطلقًا وهي متواترة املعنى كما يعرف ذلك 

وزيد بن  -أي من أهل البيت كاحلسني بن علي - ةرتعلى من خرج من السلف الصاحل من الع

على أئمة اجلور فإنهم فعلوا ذلك باجتهاد منهم وهو أتقى هلل وأطوع  – علي بن احلسني وغريهم

فرط بعض أهل العلم ولقد أة ممن جاء بعدهم من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من مجاعلسنة 

أهل العلم كالكرامية ومن وافقهم يف اجلمود على أحاديث الباب حتى حكموا بأن احلسني السبط 

اخلمري السكري اهلاتك حلرم الشريعة املطهرة يزيد بن معاوية فيا هلل  على رضي اهلل عنه وأرضاه باٍغ

يقول ابن  انتهى كالمه .[تصدع من مساعها كل جلمود يوالعجب من مقاالت تقشعر منها اجللود 

أنه بلغ معاوية وهو عنده يف ] بري بن مطعم جحجر رمحه اهلل يف فتح الباري عند حديث حممد بن 

وفد من قريش، أن عبد اهلل بن عمرو بن العاص حيدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب معاوية 

له، ثم قال: أما بعد فإنه بلغين أن رجااًل منكم يتحدثون فقام خطيبًا فأثنى على اهلل مبا هو أه

فإياكم واألماني اليت تضل  أحاديث ليست يف كتاب اهلل والُتؤثر عن رسول اهلل فأولئك جهالكم

فإني مسعت رسول اهلل يقول: إن هذا األمر يف قريش اليعاديهم أحد إال كبَّه اهلل على وجهه ما  أهلها
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قوله : ) ملك من قحطان ( مل أقف على حديث عبد اهلل  ]قال :  "(2041بخاري )رواه ال" [أقاموا الدين

ثم ذكر حديث أبي هريرة أن رسول اهلل صلى  [بن عمرو بن العاص يف ذلك وهل هو مرفوع أو موقوف

رواه البخاري "اهلل عليه وسلم قال ) ال تقوم الساعة حتى خيرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه ( 

فإن كان حديث عبد اهلل بن عمرو مرفوعًا موافقًا حلديث أبي ]ثم قال :  "(2101ومسلم )( 2002) 

هريرة فال معنى إلنكاره أصاًل، وإن كان مل يرفعه وكان فيه قدر زائد يشعر بأن خروج القحطاني 

وية أنه يكون يف أوائل اإلسالم، فمعاوية معذور يف إنكار ذلك عليه ... وقال ابن بطال : سبب إنكار معا

خيرج يف ناحية من النواحي  محل حديث عبد اهلل بن عمرو على ظاهره ، وقد يكون معناه أن قحطانيًا

فال يعارض حديث معاوية،واملراد باألمر يف حديث معاوية اخلالفة كذا قال ، ونقل عن املهلب أنه 

وية خشية أن يظن أحد جيوز أن يكون ملك يغلب على الناس من غري أن يكون خليفة ، وإمنا أنكر معا

أن اخلالفة جتوز يف غري قريش ، فلما خطب بذلك دل على أن احلكم عندهم كذلك إذ مل ينقل أن 

أحدا منهم أنكر عليه . قلت : وال يلزم من عدم إنكارهم صحة إنكار معاوية ما ذكره عبد اهلل بن عمرو 

قوله " ما أقاموا الدين " فرمبا كان ، فقد قال ابن التني الذي أنكره معاوية يف حديثه ما يقويه ل

) قوله اليت  –) إىل أن قال (  – [فيهم من ال يقيمه فيتسلط القحطاني عليه وهو كالم مستقيم 

تضل أهلها ( ومناسبة ذكر ذلك حتذير من يسمع من القحطانيني من التمسك باخلرب املذكور 

رية فيطمع يف امللك ويستند إىل هذا فتحدثه نفسه أن يكون هو القحطاني ، وقد تكون له قوة وعش

) إىل أن قال وهو املطلوب واملقصود  –احلديث فيضل ملخالفته احلكم الشرعي يف أن األئمة من قريش 

) قوله ما أقاموا الدين ( أي مدة إقامتهم أمور الدين ، قيل حيتمل أن يكون مفهومه  –من هذا النقل ( 

تمل أن ال يقام عليهم وإن كان ال جيوز إبقاؤهم على ذلك فإذا مل يقيموه ال يسمع هلم ، وقيل حي

ذكرهما ابن التني ، ثم قال : وقد أمجعوا أنه أي اخلليفة إذا دعا إىل كفر أو بدعة أنه يقام عليه 

انتهى . وما ادعاه من  [واختلفوا إذا غصب األموال وسفك الدماء وانتهك هل يقام عليه أو ال ،

إذا دعا اخلليفة إىل البدعة مردود ، إال إن محل على بدعة تؤدي إىل صريح اإلمجاع على القيام فيما 

الكفر ، وإال فقد دعا املأمون واملعتصم والواثق إىل بدعة القول خبلق القرآن وعاقبوا العلماء من أجلها 
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بالقتل والضرب واحلبس وأنواع اإلهانة ومل يقل أحد بوجوب اخلروج عليهم بسبب ذلك ، ودام األمر 

بضع عشرة سنة حتى ولي املتوكل اخلالفة فأبطل احملنة وأمر بإظهار السنة ؟ وما نقله من 

االحتمال يف قوله : ما أقاموا الدين " خالف ما تدل عليه األخبار الواردة يف ذلك الدالة على العمل 

لة عدم أمس عن مبفهومه أو أنهم إذا مل يقيموا الدين خيرج األمر عنهم ) أقول : وميكن أن جياب

اخلروج على ملوك بين العباس الثالثة  مبدى اإلكراه الذي حصل حتى إن عددًا من العلماء وافقهم 

ًا هذا أواًل رفو هعلى ذلك فقال الباطل وخاف على نفسه فكيف يراد منه أن يقول باخلروج إذن لقتلو

عجز وعليهم الرقابة حتى وثانيًا  :أن اخلروج يشرتط لوجوبه القدرة والعلماء كانوا يف حال ضعٍف و

( من شدة 221ثار احملنة بعد أن هدأت حني كاد أمحد بن حنبل أن يتلف وميوت عام )أإن الواثق ملا 

الضرب وكي ال يهيج الناس وال تقوم العامة اهلائجة خارج قصر املعتصم باضطراب ال يعرف كيف 

رج عنه عام فأنه ميت ال حمالة فأ سبيل السيطرة عليه أمر املعتصم باإلفراج عنه وهو يظن يف نفسه

( وعافاه اهلل وشفاه وعاد للتحديث والفتيا وحضور صالة اجلمعة واجلماعة إىل وفاة املعتصم عام 221)

( وأمر أن تدرس للصبيان يف الكتاتيب ضج 228( فلما ولي الواثق أثار احملنة مرًة أخرى عام )222)

وفنت واجتمع الناس عند أمحد وقصدوه وتكلموا يف الفقهاء واحملدثون لذلك وكادت أن تقع أمور 

حد أإليك  ال جيتمعّنأذلك فأمرهم أمحد بالصرب فعلم الواثق بذلك فأرسل إىل أمحد بن حنبل 

ي بأرٍض وال مدينٍة أنا فيها فاذهب حيث شئت من أرض اهلل فلزم اإلمام أمحد بيته ال خيرج وال تساكّن

( وولي املتوكل ورفعت احملنة بعد سنتني من ملكه 242سنة ) إىل صالة وال غريها حتى هلك الواثق

( وثالثًا : أنه وقع يف عهود كثرية ويف نواحي عدة ما هو أعظم من ذلك وأصرح من 241أي سنة )

الكفر والشرك وكان العلماء والصلحاء يف حاٍل من الضعف والعجز وقلة األعوان ما مل جيعلهم 

لوا كما حصل مع دولة بين عبيد ألكثر من مائيت سنة والتاريخ يقولون باخلروج فضاًل عن أن يفع

شاهد على ذلك بل إن بعض العهود واألزمنه ضعف أهلها أن يقولوا ببعض الفروع أو املسائل اليت 

ليست كمسألة اخلروج على دولة قوية خياف اإلنسان على نفسه من بطشها كما قال ابن القيم 

 ن مسألة تفطري السماء : رمحه اهلل يف الكافية الشافية ع
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 انــــه ذو شــأنــسر عظيم ش ***ل ـزمـي مـوبسورة الشورى وف

 يـدانــعلما به فهو القريب ال ***في ذكر تفطير السماء فمن يرد 

 عنه في اإليمان وضعفاً  اً نجب ***له ـــــقــنـلم يسمح المتأخرون ب

 انـــشـهذا الإسالم هم أمراء  *** لـــبل قاله المتقدمون فوارس ا

 والنـــقـه الــتفسيره حكيت ب ***ي ـري فـــومحمد بن جرير الطب

 وكذلك قال رمحه اهلل : 

 ***بة واأللى من بعدهم بلسان وهللا لو قلنا الذي قال الصحا

 ***تم بعد رجم الشتم والعدوان ن قدرإلرجمتمونا بالحجارة 

 ة العدوانــــم يا أمــــمقاله *** وهللا قد كفرتم من قال بعض

 فليس مل يقل بعض األحاديث النبويةعندما وقال أيضًا رمحه اهلل مبينًا أن بعض األئمة من العلماء 

 كتمانًا منهم وإمنا ألن عقول أهل زمانهم ضاقت حبمل دقائق اإلميان فيقول : 

 انـما قد قاله من غير ما كتم كــل   *** وهللا ما قاله األئمة غير

 انـمــضاقت بحمل دقائق اإلي*** هم ـــهل زمانلكن ألن عقول أ

 ضوء النهار فكف عن طيران*** وغدت بصائرهم كخفاش أتى 

 انـــــكــأبصرته يسعى بكل م***  حتى إذا ما الليل جاء ظالمه 

 يرانـفـــيا قوم كالحشرات وال***  عرتم ـــوكذا عقولكم لو استش

 دانــط يــالع األنوار قلها بمط***   الم وما ــــأنست بإيحاش الظ

وقد ورد يف حديث أبي بكر الصديق نظري ما وقع يف حديث معاوية ذكره ]وعودة إىل كالم ابن حجر 

حممد بن إسحاق يف " الكتاب الكبري " فذكر قصة سقيفة بين ساعدة وبيعة أبي بكر وفيها : فقال أبو 

لى أمره " وقد جاءت األحاديث اليت أشرت بكر : وإن هذا األمر يف قريش ما أطاعوا اهلل واستقاموا ع
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األول وعيدهم باللعن إذا مل حيافظوا على املأمور به كما يف األحاديث اليت  إليها على ثالثة أحناء :

ذكرتها يف الباب الذي قبله حيث قال األمراء من قريش ما فعلوا ثالثا : ما حكموا فعدلوا احلديث ، 

الثاني  لعنة اهلل وليس يف هذا ما يقتضي خروج األمر عنهم . وفيه فمن مل يفعل ذلك منهم فعليه

وعيدهم بأن يسلط عليهم من يبالغ يف أذيتهم ، فعند أمحد وأبي يعلى من حديث ابن مسعود رفعه 

يا معشر قريش إنكم أهل هذا األمر ما مل حتدثوا ، فإذا غريمت بعث اهلل عليكم من يلحاكم كما )

، إال أنه من رواية عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه ورجاله ثقات  (يلحى القضيب

عبد اهلل بن مسعود ومل يدركه ، هذه رواية صاحل بن كيسان عن عبيد اهلل ، وخالفه حبيب بن أبي 

ثابت فرواه عن القاسم بن حممد بن عبد الرمحن عن عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عتبة عن أبي مسعود 

ويف مساع عبيد اهلل  "خرجه أمحد". احلديث أ (ال يزال هذا األمر فيكم وأنتم والته)لفظه األنصاري و

وله شاهد من مرسل عطاء بن يسار أخرجه "من أبي مسعود نظر مبين على اخلالف يف سنة وفاته 

أنتم أوىل الناس بهذا )ولفظه قال لقريش :  "الشافعي والبيهقي من طريقه بسند صحيح إىل عطاء

وليس يف هذا أيضا  (ر ما كنتم على احلق ، إال أن تعدلوا عنه فتلحون كما تلحى هذه اجلريدةاألم

اإلذن يف القيام عليهم وقتاهلم واإليذان  الثالث تصريح خبروج األمر عنه وإن كان فيه إشعار به .

يش ما استقيموا لقر)من حديث ثوبان رفعه  "أخرجه الطيالسي والطرباني"خبروج األمر عنهم كما 

استقاموا لكم ، فإن مل يستقيموا فضعوا سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم ، فإن مل تفعلوا 

ورجاله ثقات ، إال أن فيه انقطاعا ألن راويه سامل بن أبي اجلعد مل يسمع من  (فكونوا زراعني أشقياء

ج أمحد من حديث ذي من حديث النعمان بن بشري مبعناه . وأخر "وله شاهد يف الطرباني"ثوبان . 

خمرب بكسر امليم وسكون املعجمة وفتح املوحدة بعدهما راء وهو ابن أخي النجاشي عن النيب صلى اهلل 

وسنده  (كان هذا األمر يف محري فنزعه اهلل منهم وصريه يف قريش وسيعود إليهم)عليه وسلم قال 

ال عبد اهلل بن أمحد بن حنبل : وكذا قول : هو يف املسند هكذا ) و س ي ع و د إ ل ي ه م ( قأجيد ) و

و هو  (كان يف كتاب أبي مقطع ، وحيث حدثنا به تكلم به على االستواء يعين : " وسيعود إليهم " 

شاهد قوي حلديث القحطاني ، فإن محري يرجع نسبها إىل قحطان ، وبه يقوى أن مفهوم حديث 
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األمر عنهم ، ويؤخذ من بقية األحاديث أن  معاوية ما أقاموا الدين أنهم إذا مل يقيموا الدين خرج

خروجه عنهم إمنا يقع بعد إيقاع ما هددوا به من اللعن أوال وهو املوجب للخذالن وفساد التدبري ، وقد 

وقع ذلك يف صدر الدولة العباسية ، ثم التهديد بتسليط من يؤذيهم عليهم ، ووجد ذلك يف غلبة 

جور عليه يقتنع بلذاته ويباشر األمور غريه ، ثم اشتد مواليهم حبيث صاروا معهم كالصيب احمل

اخلطب فغلب عليهم الديلم فضايقوهم يف كل شيء حتى مل يبق للخليفة إال اخلطبة ، واقتسم 

املتغلبون املمالك يف مجيع األقاليم ، ثم طرأ عليهم طائفة بعد طائفة حتى انتزع األمر منهم يف 

وقال ابن حجر ،  انتهى كالمه [جمرد االسم يف بعض األمصار مجيع األقطار ومل يبق للخليفة إال 

ويف إنكار معاوية ذلك نظر ألن ]( يف باب مناقب قريش : 4111رمحه اهلل أيضًا عند هذا احلديث )

احلديث الذي استدل به مقيد بإقامة الدين فيحتمل أن يكون خروج القحطاني إذا مل تقم قريش أمر 

خلالفة مل تزل يف قريش والناس يف طاعتهم إىل أن استخفوا بأمر الدين الدين وقد وجد ذلك ، فإن ا

فضعف أمرهم وتالشى إىل أن مل يبق هلم من اخلالفة سوى امسها اجملرد يف بعض األقطار دون 

أكثرها ،،، قال : وقول عبد اهلل بن عمرو ) يكون ملك من قحطان ( بني نعيم بن محاد يف كتاب 

رو بن عقبة بن أوس عن عبد اهلل بن عمرو أنه ذكر اخللفاء ثم قال : الفنت من وجه قوي عن عم

ورجل من قحطان  )أيضا من حديث ابن عباس قال فيه :  "وأخرجه بإسناد جيد ("ورجل من قحطان )

وصدق ابن القيم رمحه ، نتهى كالمه [ اثم ذكر حديث ذي خمرب احلبشي السابق  (كلهم صاحل 

 شافية : اهلل حيث قال يف الكافية ال

 طانــلــكأبي الربيع خليفة الس *** عزلوه في المعنى وولوا غيره 

 *** رقموا اسمه في ظاهر األثمان  ٍة ـــكــســذكروه فوق منابٍر وب

 النـــــثــذا مــهٍد ضربت بتولم *** يره ـــواألمر والنهي المطاع لغ

ء األمانة والوفاء بالعهد والعدل يف واحلاصل أن ثبوت اخلالفة يف قريش مقيد بإقامة الدين وأدا

احلكم ورمحة املسلمني فإذا فعلوا ذلك دام األمر هلم وإذا حادوا عنه نزعه اهلل منهم كما هو احلال 

يف هذا الزمان وإذا أرادوا إعادته فطريق ذلك ما جاء يف حديث أبي برزة األسلمي رضي اهلل عنه أن 
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من قريش إذا اسرتمحوا رمحوا وإذا عاهدوا وفوا وإذا حكموا النيب صلى اهلل عليه وسلم قال )األئمة 

 "(01222رواه أمحد ) "عدلوا فمن مل يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني (

وإسناده قوي وعنه أيضًا رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم  ) األمراء من قريش 

مراء من قريش لي عليهم حق وهلم عليكم حق ما فعلوا ثالثًا : ما حكموا فعدلوا مراء من قريش األاأل

واسرتمحوا فرمحوا وعاهدوا فوفوا فمن مل يفعل ذلك منهم فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس 

وإسناده قوي فإذا كان هذا يف قريش فكيف بغريهم ممن ال يقيم دين  "(01811رواه أمحد ) "أمجعني ( 

ال حيكم بشريعة اإلسالم وال يدفع عن اإلسالم واملسلمني وال يعتين باجلهاد يف سبيل اهلل بل اهلل و

حياربه حتت مسمى ) حرب اإلرهاب ( وال يطبق احلدود بل يهرب ويتحايل للخالص من تطبيقها وال 

ال يقمع الكفر يأمر باملعروف بل يأمر باملنكر وال ينهى عن املنكر بل ينكر املعروف وال ينصر املظلوم و

نه . ولو تأمل العامل وطالب العلم دواإلسالم يف واٍد وهو يف واٍد آخر والعبودية ألمريكا ودول الصليب دي

البون  ىشروط اإلمامة ومتعلقاتها ونظر إىل واقع هذه الدويالت واألسر والعوائل اليت حتكم لرأ

ب والسنة واإلمجاع املعترب ال إمجاع الشاسع وأن هذه الدويالت جيب جهادها واخلروج عليها بالكتا

شيوخ الدويالت الذين لو خرج هلم فرعون لسمعوا له وأطاعوا وإن جلد ظهورهم وأخذ أمواهلم وقال 

له غريي وأنا ربكم األعلى ... إىل إال ما أرى وما أهديكم إال سبيل الرشاد وما علمت لكم من إما أريكم 

ه اهلل يف الدرة املضيئة يف عقد أهل الفرقة املرضية : ) يانه وجربوته يقول السفاريين رمحغآخر ط

 الباب السادس : يف ذكر اإلمامة ومتعلقاتها ( :

 ن إمامـــفي كل عصر كان ع*** الم ـــــوال غنى ألمة اإلس

 دودـــحــويعتني بالغزو وال *** يذب عنها كل ذي جحود 

 فرع كـــمــونصر مظلوم وق ***كر ـرك نــوفعل معروف وت

 ونحوه والصرف في منهاج ***راج ـوأخذ مال الفيء والخ

 داعـخـــن الــوقهره فحل ع *** ماعـــونصبه بالنص واإلج

 ع الدريةـع مــمـة ســدالـــع***ة ـــوشرطه اإلسالم والحري
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 اً ــمـاكــرة وحــبـذا خ مكلفاً  *** وأن يكون من قريش عالماً 

 ن بمنكر فيحتذرـكـم يــا لــم ***رـــأمره فيما أم وكن مطيعاً 

 

 ) تهمة السعي ملقاتلة املستأمنني واملعاهدين يف مجيع أحناء العامل (

لقد تبني مما مضى أن مقصود املباحث وكاتب هذه األوراق والتهم باملعاهدين واملستأمنني من دخل 

وناقالت اجلند  إىل بالد املسلمني بالطائرات والدبابات واملدمرات والبوارج وحامالت الطائرات

واألسلحة اخلفيفة واملتوسط والثقيلة وفتحوا القواعد الربية والبحرية واجلوية من الغزاة الصليبني 

احملتلني جلزيرة العرب وغريها من بالد املسلمني وهذا هو االفرتاء والكذب على اهلل وعلى رسوله وعلى 

احملرتمة يف غري موضعها وقد تقدم  اإلسالم واملسلمني وقلب احلقائق ووضع املصطلحات الشرعية

بيان احتالل أمريكا لبالد املسلمني ووجوب جهادها وحربها وإخراجها وأّن األمريكان  ىفيما مض

 املتواجدين يف هذه القواعد العسكرية هم حماربون مقاتلون حمتلون لبالدنا عسكريًا وسياسيًا

الهة واحلماقة اليت ال تستاغ وقد قرر الفقهاء واقتصاديًا وأن وصفهم باملستأمنني واملعاهدين من الب

أن العدو إذا نزل بلدًا من بالد املسلمني فإنه جيب على أهله قتاهلم ودفعهم فقال ابن قدامه رمحه اهلل 

الثاني : إذا نزل الكفار ببلد  ]إىل أن قال  :  [ويتعني اجلهاد يف ثالثة مواضيع  ]:  "(04/8املغين )"يف 

انتهى كالمه . وأمريكا نزلت جزيرة العرب واحتلتها فالواجب على  [تاهلم ودفعهم تعني على أهله ق

املسلمني إخراجها ثم هي احتلت أفغانستان والعراق من جزيرة العرب كما سبق إيضاحه وتفصيله 

وقواعدها قواعد حربية وجنودها حربيون حماربون وليسوا معاهدين وال مستأمنني وقد قال ابن 

الكفار إما أهل حرب وإما أهل عهد؛ وأهل العهد ثالثة ] "(2/126أحكام أهل الذمة )"هلل يف القيم رمحه ا

وأما املستأمن فهو الذي يقدم بالد املسلمني من ]ثم قال :  [أصناف: أهل ذمة، وأهل هدنة، وأهل أمان

إلسالم غري استيطان هلا ، وهؤالء أربعة أقسام : رسل ، وجتار ، ومستجريون حتى يعرض عليهم ا

والقرآن ، فإن شاءوا دخلوا فيه ، وإن شاءوا رجعوا إىل بالدهم ، وطالبوا حاجة من زيارة ، أو 
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منا بينهم وبني إواألمريكان ليسوا بأهل ذمة وليس بينهم وبني املسلمني هدنة و. انتهى كالمه [غريها

 وال تعنيهم يف شيء صنائعهم وعمالئهم وكرزاياتهم اتفاقات وعهود سرية وخفية ال تلزم املسلمني

ثم إن  [اء من ال ميلك ملن ال يستحق طع ]واخلونة ليسوا أمناء على بلدان املسلمني وكما قيل 

أسامة بن الدن رمحه اهلل ليس بينهم وبني أمريكا عهد بل اإلمام قيادة الشيخ باملسلمني اجملاهدين 

 اجملاهدين يف كل مكان من العامل احلرب معلنة بني الطرفني وأمريكا أعلنت أنها ستقاتل املسلمني

ذان وخترتق األجواء بطائراتها لقتل املسلمني توفعلت ذلك عمليًا حتى إنها تدخل البلدان بال اسئ

فيها كما حصل يف باكستان واليمن والصومال وكذلك املسلمون اجملاهدون يعاملونها باملثل واهلل 

ود آل سعود ال ثم إن عه  {198}النحل: [ۅۉۉېېېې]عز وجل يقول 

أسامة بن الدن رمحه اهلل وال الشيخ أمين الظواهري وال بقية املسلمني اجملاهدين اإلمام تلزم الشيخ 

 الة آل سعود وبصحة عهودهييف خارج حدود آل سعود وهذا لو تنزلنا مع اخلصم وقلنا بإسالم دو

ا حدود آل سعود وقد تربأو فالشيخ أسامة بن الدن رمحه اهلل من عشرات السنني وهو خارج اوعقوده

منه وسحبوا ما يسمى باجلنسية عنه وهو تربأ منهم كذلك وقد قال ابن القيم رمحه اهلل يف فوائد 

ومنها : أن املعاهدين إذا عاهدوا ]:  "زاد املعاد يف هدى خري العباد"قصة أبي بصري رضي اهلل عنه يف 

، ومل يتحيزوا إىل اإلمام ، مل جيب على  اإلمام فخرجت منهم طائفة ، فحاربتهم وغنمت أمواهلم

اإلمام دفعهم عنهم ومنعهم منهم ، وسواء دخلوا يف عقد اإلمام وعهده ودينه أو مل يدخلوا ، والعهد 

الذي كان بني النيب صلى اهلل عليه وسلم وبني املشركني مل يكن عهدا بني أبي بصري وأصحابه 

املسلمني وبعض أهل الذمة من النصارى وغريهم عهد وبينهم ، وعلى هذا فإذا كان بني بعض ملوك 

جاز مللك آخر من ملوك املسلمني أن يغزوهم ويغنم أمواهلم إذا مل يكن بينه وبينهم عهد ، كما أفتى 

 انتهى كالمه . [به شيخ اإلسالم يف نصارى ملطية وسبيهم ، مستدال بقصة أبي بصري مع املشركني 

قد استقر يف أفغانستان وأدار حربه مع أمريكا من بعيد عن آل سعود  فالشيخ أسامة بن الدن رمحه اهلل

ة وقد أقر النيب صلى اهلل عليه وسلم أبا بصري بقوله ) ويل أمه مسعر حرٍب لو و أسريوله بأبي بص

قال اخلطابي : كأنه يصفه باإلقدام ]قال ابن حجر يف الفتح :  "(2241رواه البخاري ) "كان له أحد (
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لتسعري لنارها  ... وقوله ) لو كان له أحد ( أي ينصره ويعاضده ويناصره ويف رواية يف احلرب وا

إليه بالفرار لئال يرده إىل  ةاألوزاعي ) لو كان له رجال ( فلقنها أبو بصري فانطلق وفيه إشار

إىل من بلغه ذلك من املسلمني أن يلحقوا به قال مجهور العلماء من الشافعية  املشركني ورمٌز

نه إثم .  انتهى كالمه[هم : جيوز التعريض بذلك ال التصريح كما يف هذه القصة واهلل أعلم وغري

حتى لو كان بينهم عهود وعقود صحيحة أليس حرب أمريكا ألفغانستان كافيًا لنقضها وإبطاهلا أم 

ع ذلك إن عهودهم مع آل سعود مؤبدة وغري قابلة للنقض وهذا ما ال تقره الشريعة فكيف إذا مجعنا م

مو ناغزو العراق ودعم اليهود وحرب الصومال ومتزيق املصاحف واعتقال املسلمني يف سجن غوانتا

ىل آخره مما هو معلوم ومشهور لعموم الناس إوأبي غريب وما جرى فيهما من تعذيب وانتهاكات 

  جل جاللهصلى اهلل عليه وسلم وقد قال اهلل  اين اإلسالم ويسخرون من نبيندوكيف وهم يطعنون يف 

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ]

 ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ   ۈ ۆ

 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ   ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې

 ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ   ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

يقول  ]:  "(0640—1/0641ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه )"يقول   {15-19التوبة:}[ڤ ٹ

ن الذين عاهدمتوهم على مدة معينة أميانهم، أي:عهودهم ومواثيقهم تعاىل إن نكث هؤالء املشركو

)َوَطَعُنوا ِفي ِديِنُكْم ( أي:عابوه وانتقصوه. ومن هاهنا أخذ قتل من سب الرسول، صلوات اهلل وسالمه 

وهذا أيضا تهييج وحتضيض  ]إىل أن قال  ..  [عليه، أو من طعن يف دين اإلسالم أو ذكره بتنقص

... إىل أن قال   [تال املشركني الناكثني ألميانهم، الذين هموا بإخراج الرسول من مكة وإغراء على ق

وقيل:املراد نقضهم العهد وقتاهلم مع حلفائهم بين بكر خلزاعة أحالف رسول اهلل صلى اهلل عليه ]: 

انتهى  [وسلم، حتى سار إليهم رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم عام الفتح، وكان ما كان، وهلل احلمد

ونقض قريش للعهد بأنهم رفدوا بين بكر بالسالح وقاتل معهم من قريش من قاتل بالليل . كالمه 
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قال ابن إسحاق : فلما ]:  "(662-666السرية النبوية )"مستخفيًا يقول ابن هشام رمحه اهلل يف 

هم وبني رسول تظاهرت بنو بكر وقريش على خزاعة ، وأصابوا منهم ما أصابوا ، ونقضوا ما كان بين

اهلل صلى اهلل عليه وسلم من العهد وامليثاق مبا استحلوا من خزاعة ، وكان يف عقده وعهده ، خرج 

عمرو بن سامل اخلزاعي ثم أحد بين كعب ، حتى قدم على رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املدينة ، 

 ني الناس ، فقال:وكان ذلك مما هاج فتح مكة ، فوقف عليه وهو جالس يف املسجد بني ظهرا

 داــــلــحلف أبينا وأبيه األت  *** دا ـمـــــــحــيا رب إني ناشد م

 داــت أسلمنا فلم ننزع يثم     ***  داً ــــــا والــنــوك قد كنتم ولداً 

 دداـــوادع عباد هللا يأتوا م  ***أعتدا   فانصر هداك هللا نصراً 

 سيم خسفا وجهه تربداإن   ***ردا ــــجـــفيهم رسول هللا قد ت

 إن قريشا أخلفوك الموعدا   ***في فيلق كالبحر يجري مزبدا 

 داـوجعلوا لي في كداء رص  ***دا ــــوكـــــونقضوا ميثاقك الم

 دداـــــل عـــم أذل وأقــــوه   ***وزعموا أن لست أدعو أحدا  

 جداــا وسعــا ركــونـــلـــتــوق *** دا ــر هجـــيـــهم بيتونا بالوت

قال ابن إسحاق : فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) نصرت يا عمرو بن سامل ( ثم عرض لرسول 

ن هذه السحابة لتستهل بنصر بين كعب ثم خرج إاهلل صلى اهلل عليه وسلم عنان من السماء فقال : ) 

وسلم املدينة فأخربوه مبا بديل بن ورقاء يف نفر من خزاعة حتى قدموا على رسول اهلل صلى اهلل عليه 

فإذا كان املساعدة بالسالح وبالرجال . انتهى كالمه  [أصيب منهم ومبظاهرة قريش بين بكر عليهم 

خفية وبالليل نقضًا للعهد والعقد فكيف مبا جيري يف زماننا من دعم أمريكا لدويلة يهود يف بالد 

ع أمريكا فكيف وآل سعود وبقية اآلالت الشام بكل شيء أال تعدون ذلك نقضًا للعهود واملواثيق م

يساعدون أمريكا يف حروبها على بالد املسلمني وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل وإذا كان بنو قينقاع 

من يهود املدينة كان نقضهم للعهد من أجل امرأة مسلمة اعتدوا عليها وكشفوا ثيابها وجرى ما 
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 من أجل مؤامراتهم إللقاء صخرة على ريجرى وأجالهم صلى اهلل عليه وسلم وكذلك بنو النض

النيب صلى اهلل عليه وسلم وكذلك بنو قريظة حني مالئوا األحزاب ودعوا قريشًا حلرب رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم قاتلهم بعد األحزاب وقتل رجاهلم وسبى ذراريهم ونسائهم وقسم أمواهلم وكان 

ن وسنة النيب صلى اهلل عليه وسلم وذكرها علماء ما كان يف أحداث طويلة ومشهورة جاء بها القرآ

ذا كان عمر بن إحزاب واحلشر وغريها والسري وتكلم حوهلا املفسرون كما يف سورة آل عمران واأل

اخلطاب رضي اهلل عنه أجلى يهود خيرب من أجل ابن عمر حني فدعت يداه ورجاله كما سبق بيانه 

ت األحزاب وسريت األساطيل أال بل وجيشت اجليوش وحّزفكيف حبال أمريكا اليوم وقد فعلت األفاعي

تعدون ذلك كله نقضًا للعهود واملواثيق ومتى تنقض العهود عند آل سعود وما هي العهود واملواثيق 

املربمة مع أمريكا كل ذلك جيري بغري دليل وال برهان وال كتاب وال سنة وال إمجاع وإمنا هو كما 

 قال الشاعر : 

 ي الحرام عظيمة *** وأعظم منه لو يرى الرشد راشدف تعدون قتالً 

 ـدــاهــــــمد*** وكفر به وهللا راء وشــــــــصدودكم عمـا يقول مح

 ت ساجدــــبيــــوإخراجكم من مسجد هللا أهله *** لئال يرى هلل في ال

ها فوق كل وأما حنن فليس بينا وبني أمريكا عهد وال ميثاق بل حنن حرب هلا وهي حرب لنا نقاتل

كتاب هللا  أرض وحتت كل مساء ولو مل يكن عندنا من األدلة إال املعاقبة باملثل لكفانا فكيف وعندنا

 ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ] وسنة رسوله وسرية خلفائه وأصحابه وقد قال اهلل تعاىل

 ]:  "(1/0611ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه )"يقول  {52}األنفال: [ھھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

دتهم ) خيانّة( أي : نقضًا هاىل لنبيه صلوات اهلل وسالمه عليه ) وإما ختافن من قوم ( قد عايقول تع

ملا بينك وبينهم من املواثيق والعهود ) فانبذ إليهم ( أي : عهدهم ) على سواء ( أي : أعلمهم بأنك 

قد نقضت عهدهم حتى يبقى علمك وعلمهم بأنك حرب هلم وهم حرب لك وأنه ال عهد بينك 

 وبينهم على السواء أي : تستوي أنت وهم يف ذلك قال الراجز :
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 . انتهى كالمه [حتى يجيبوك إلى السواء  ***فاضرب وجوه الغدر األعداء 

ظفار واألسنان ومن مساهم باملعاهدين وأمريكا عدو صائل على اإلسالم واملسلمني جيب دفعه ولو باأل

من الناس وكما قال  وال ال يستحون من اهلل وال رسوله واملستأمنني هو من اجملرمني الكاذبني الذين

 رمحه اهلل يف الكافية الشافية : ابن القيم 

 نانـبسرائر منكم وخبث ج ***موتوا بغيظكم فربي عالم 

 طانـــورسوله بالعلم والسل***ابه ـــفاهلل ناصر دينه وكت

 أحد ولو جمعت له الثقالن ***والحق ركن ال يقوم لهده 

على  وإذا كانت السنة واإلمجاع متفقني(" : ]4/111ن تيميه رمحه اهلل يف "الفتاوى الكربى )يقول اب

أن الصائل املسلم إذا مل يندفع صوله إال بالقتل قتل وإن كان املال الذي يأخذه قرياطا من دينار . 

ومن قتل من قتل دون ماله فهو شهيد ]كما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم يف احلديث الصحيح : 

فكيف بقتال هؤالء اخلارجني عن شرائع اإلسالم  {دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون حرمه فهو شهيد 

احملاربني هلل ورسوله الذين صوهلم وبغيهم أقل ما فيهم . فإن قتال املعتدين الصائلني ثابت بالسنة 

وكل من ، مهم ودينهم واإلمجاع وهؤالء معتدون صائلون على املسلمني : يف أنفسهم وأمواهلم وحر

 .انتهى كالمه[هذه يبيح قتال الصائل عليها . ومن قتل دونها فهو شهيد فكيف مبن قاتل عليها كلها

 ًا كما قال الشاعر :ريوأخ

سلُ ـــُي والــــَوحــــمباركٌة فيها الُهدى.. والُتقى والأرض قالوا لنا أرُضنا   رُّ

 لـــــــا دجــهــائـــــــي أرجـــــر فمالي أراها وبحر الزور يغرقها وأكبر األم

مُّ في يوٍم مشاِنَقها حتى المش  َمن قُِتلواــت بِ ــاقــد ضــــُق قـــانـــــلم يبَرِح الدَّ

م من يوماً   لُ ـــلــُه مِ ــــٌن لَ ـــا ِديــــهـــلـــي أهــــُيَطهِّرها فالغدُر ف يا لَعَنَة الدَّ

 َعلواــا فــوا ومــــالـــاِذٌب.. قــــم كــــهــــا وُكلفي أي شيٍء أمام هللا قد عدلو

 لُ ــهــتـــبــان يـــطـــيـــشــــى الـمــي حِ ـــــهذا جباٌن وهذا باَع أُمتُه وكلهم ف
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قوا أ  لُ ــزلَ ـان.. والــتــهـــبُ ــــــا الِخزي.. والنوثوبُ  حكام مل تهمِمن يوِم أن مزَّ

ُجلُ كذابضاجعها كيف استوى عندها ال رزوَعاٌر على األرِض كيف ال  .. والرَّ

اقُط ال ي ِجذَع نخلِتنا َيسَّ  َدَجلُ ــــاب.. والــــُر واإلرهــهــقَ ـــيا وصمَة العاِر ُهزِّ

 هلُ ــبتـِت يــمــصـــما زاَل في القلِب َيدمي ُجرُح قُرطبٍة ومسجٌد في كهوِف ال

 لُ ـــــســتـــغـــــار تــــعـــي الــــزل ففكم بكينا على أطالل قُرطبٍة َوقُدُسنا لم ت

 لُ ـِ مــهــنــراِب يـــحـــفي القُدِس تبكي أماَم هللا ِمئَذنٌة ونهر دمٍع على الم

 واــــلـــن رحـــــاب مـــتـــوكعبٌة تشتكي هلل غربتها وتنزف الدمع في أع

 ِعلُ ـتـشــت ـــصـــدقمن ضمير ال كانوا ِرجاالً وكانوا للورى قبساً وجذوةً 

 لم يبَق شيٌء لنا من بعِد ما غربت شمس الرجال. تساوى اللصُّ والبطلُ 

فُح وال  بلُ ـــجــلم يبَق شيٌء لنا من بعِد ما سقطت كل القالع. تساوى السَّ

 حــــلـتـــكـــفي ساحة الملك أصنام مزركشة عصابة من رماد الصبح ت

 ُر الملح...هل ينمو بها الشجُر ؟!؟! و أنه مةُ من أين تأتي لوجه الزور َمْكرُ 

 رُ ــمـــتــعــت يــيــبــالقاتل الوغد...ال تحميه مسبحة حتى إذا قام وسط ال

 رُ ــحــتـــنـــوت تــــمـــــــو سيدهُ وأمة في مزاد ال دجالفي صفقة العمر 

 كرواـــــــيعقوب ال تبتئس...فالذئب نعرفه من دم يوسف..كل األهل قد س

 حتضرُ ياق ــــــــكي..أمام البيت في ألم و ابن الزبير..على األعنأسماء تب

 يا فارس الشعر..قل للشعر معذرًة لن يسمع الشعر..َمن بالوحي قد كفروا

 ا..ِذكر .. و ال أثرُ ــــــهــــوصح على القبر هذي أمة رحلْت لم يبَق من أهل
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ية اخلروج للقتال يف مواطن ) تهمة انتهاج منهج اخلوارج يف اجلهاد باعتقاده بعين
 الفتنة ودون اشرتاط إذن ويل األمر ورايته ( 

فأقول : يف هذه التهمة عدة مغالطات وأكاذيب وتلبيسات وذلك أن كاتب هذه التهم والدعاوي 

جاهل بالشرع والواقع وال حيسن الصياغة والبيان فمن ذلك أنه مسى بالد املسلمني اليت احتلها 

دويالت العوائل واألسر يف جزيرة العرب مبواطن الفتنة وهذا من السذاجة  الصليبيون مبساعدة

ة وتسطيح األمور فالفتنة لفظ شرعي له تعريف ومعنى فقد قال حذيفة رضي اهلل عنه ) ال قواحلما

رواه ابن أبي شيبة يف "تضرك الفتنة ما عرفت دينك إمنا الفتنة إذا اشتبه عليك احلق والباطل ( 

كر أئمة اللغة معاني الفتنة وأنها تأتي مبعنى االختبار واالمتحان وتأتي مبعنى وقد ذ "مصنفه

العذاب والشدة والكفر والشرك وهكذا ولكن املراد هنا من كاتب هذه الدعاوى والتهم هو التباس 

األمور واختالطها وهذا معنى سياق كالمه وعبارته وهو يقصد بذلك أفغانستان والعراق بعد 

ا هلا وما جرى فيها من جهاٍد وقتاٍل للصليبني هناك وهذا من التلبيس والتزوير وخدمة احتالل أمريك

 همأعداء املسلمني فأمريكا واحللف األطلسي ومن شاركهم يف حربهم واحتالهلم لبالد املسلمني 

يها ) يهود ونصارى صليبيون ( غزوا بالد املسلمني فرايتهم راية الكفر واضحة ال لبس ف ٌروكفا أعداٌء

الفتاوى الكربى "وال غبار عليها إال ملن طمس اهلل بصريته وأعمى بصره يقول ابن تيمية رمحه اهلل يف 

فالفنت مثل احلروب اليت تكون بني املسلمني وطوائف املسلمني مع أن كل واحدٍة من  ] " :(4/160)

لوا لشبٍه وأموْر عرضت الطائفتني ملتزمة لشرائع اإلسالم مثل ما كان أهل اجلمل وصفني وإمنا اقتت

خرج ] انتهى كالمه . وقال ابن حجر رمحه اهلل يف الفتح عند حديث سعيد بن جبري رمحه اهلل قال :  [

قال فبادرنا إليه رجل فقال يا أبا عبد الرمحن  حسنًا علينا عبد اهلل بن عمر فرجونا أن حيدثنا حديثًا

فقال هل تدري ما الفتنة  {حتى ال تكون فتنة وقاتلوهم}حدثنا عن القتال يف الفتنة واهلل يقول 

ثكلتك أمك إمنا كان حممد صلى اهلل عليه وسلم يقاتل املشركني وكان الدخول يف دينهم فتنة 

؛ أي  [وليس كقتالكم على امللك]:  وقوله هنا  "( 2111رواه البخاري )["  وليس كقتالكم على امللك

ن ثم عبد امللك ابنه وبني ابن الزبري وما أشبه ذلك ، يف طلب امللك ، يشري إىل ما وقع بني مروا
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وكان رأي ابن عمر ترك القتال يف الفتنة ولو ظهر أن إحدى الطائفتني حمقة واألخرى مبطلة ، 

وقيل الفتنة خمتصة مبا إذا وقع القتال بسبب التغالب يف طلب امللك ، وأما إذا علمت الباغية فال 

فالبلدان  .  انتهى كالمه [رجع إىل الطاعة ؛ وهذا قول اجلمهور تسمى فتنة وجتب مقاتلتها حتى ت

اليت حيتلها الكفار ليست مواطن فتنة وليس هناك اختالط والتباس يف كفرهم وعدواتهم لإلسالم 

يقاتل املشركني وكان    صلى اهلل عليه وسلم    حممد    إمنا كان    ]واملسلمني وهنا يأتي قول ابن عمر 

وكذلك هذه البلدان إمنا يقاتل أهلها الصليبني احملتلني وكان الدخول يف [نهم فتنة الدخول يف دي

(" وسورة األنفال  {123}البقرة: [ چ ڃ ڃ ڃ ڃ])  دينهم فتنة وقد قال اهلل جل جالله

" أي قاتلوهم حتى ال يفنت مسلم عن دينه فرتك أمريكا واحللف األطلسي وعدم قتاهلا 41آية 

بعينها ألنهم حينئذ يفتنون املسلمني ويعذبونهم ويقتلونهم ويأسرونهم  وجهادها هو الفتنة

ويغتصبون نسائهم وأعراضهم وينشرون الكفر والفساد وحياربون اإلسالم وأهله وميكنون للكفر 

والشرك وأهله وهم يسعدون كثريًا حني يسمعون هذا املصطلح من املباحث وشيوخ آل سعود وقد 

والفوزان  نات مشايخ آل سعود من أمثال املفيتاقاموا بتوزيع فتاوى وبيذكروا ذلك وصرحوا به بل 

ومن  واملطلق والعبيكان  عرب الطائرات األمريكية املقاتلة يف العراق كما عرف ذلك واشتهر .

تلبيساتهم ومغالطتهم أنهم قالوا بأنا نقول ) بعينية اخلروج للقتال يف مواطن الفتنة ( فقد حترر أن 

ر افحيتلها الكفار الغزاة ليست مبواطن فتنة بل هي مواطن جهاد حتى يتم إخراج الك البلد اليت

احملتل الغازي أما تعني اجلهاد والقتال حني االحتالل فهي من املسائل املشهورة املعلومة عند علماء 

فقد  قوال اخلوارج كما يدعي هذا املدعي اجلاهلأاملسلمني عرب القرون قرنًا فقرنًا وليست هي من 

أحدها : إذا  فصل : ويتعني اجلهاد يف ثالثة مواضع : ] : "(04/8املغين )"قال ابن قدامة رمحه اهلل يف 

 : التقى الزحفان وتقابل الصفان حرم على من حضر االنصراف  وتعني عليه املقام لقوله تعاىل

واصبروا )) وقوله : {45}األنفال: [ۇئۇئۆئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى]

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ] وقوله تعاىل:(( نإن هللا مع الصابري
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 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې   ې

م. الثاني : إذا نزل الكفار ببلد تعني على أهله قتاهلم ودفعه {18-15األنفال:}[   ىئ ىئ ېئ

 ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ] الثالث : إذا استنفر اإلمام قومًا لزمهم النفري معه لقوله تعاىل :

 ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ

 واليت بعدها وقال النيب صلى اهلل عليه وسلم : )،   {32}التوبة: [   گ ک ک ک ک ڑ

( 0841رواه البخاري )"واحلديث الذي ذكره حديث ابن عباس .  انتهى كالمه[ إذا استنفرمت فانفروا (

هم الشيخ عبداهلل عزام رمحه وقد ألف عدد من أهل العلم مؤلفات يف هذه املسألة ومن "(0414ومسلم )

ومجع فيها أقوال أهل العلم  [املسلمني أهم فروض األعيان يضاالدفاع عن أر ]اهلل ألف كتابًا مساه 

من فقهاء األمصار واملذاهب وبني تفصيل الفقهاء يف ذلك وأنه إذا مل يكف أهل البلد يتعني على من 

 ]: مسألة : قال  "(8-04/6املغين )"ه اهلل يف يليهم وهكذا حتى تتم الكفاية يقول ابن قدامة رمح

معنى فرض الكفاية ، الذي إن مل يقم  [واجلهاد فرض على الكفاية ، إذا قام به قوم ، سقط عن الباقني 

فاخلطاب يف ابتدائه  به من يكفي ، أثم الناس كلهم ، وإن قام به من يكفي ، سقط عن سائر الناس .

، ثم خيتلفان يف أن فرض الكفاية يسقط بفعل بعض الناس له ،  يتناول اجلميع ، كفرض األعيان

وفرض األعيان ال يسقط عن أحد بفعل غريه واجلهاد من فروض الكفايات ، يف قول عامة أهل العلم . 

 ٻ ٻ ٻ ٱ] وحكي عن سعيد بن املسيب ، أنه من فروض األعيان ؛ لقول اهلل تعاىل

 ] ثم قال : {41}التوبة: [   ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ

. وروى أبو هريرة رضي اهلل عنه أن {  {918}البقرة: [ٻٻٱ]وقوله سبحانه : } 

النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : " من مات ومل يغز ، ومل حيدث نفسه بالغزو ، مات على شعبة من 

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] النفاق " . ولنا قول اهلل تعاىل:
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 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ

وهذا يدل على أن القاعدين غري آمثني مع جهاد غريهم ، وقال اهلل تعاىل  {25}النساء: [   ڄ ڄ

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ېېى]: 

وألن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم كان  {199}التوبة: [یی ی ىئ ىئ ىئ ېئ

آلية اليت احتجوا بها ، فقد قال ابن عباس : نسخها يبعث السرايا ، ويقيم هو وسائر أصحابه . فأما ا

م وأبو داود ررواه األث" {199}التوبة: [ىائائی ېېى] قوله تعاىل :

 ]ويف إسناده علي بن احلسني بن واقد وفيه مقال و هو صدوق وقد حسنه ابن حجر يف الفتح "(2111)

بتهم إىل ذلك واجبة عليهم إىل غزوة تبوك وكانت إجا وحيتمل أنه أراد حني استنفرهم النيب 

كعب بن مالك وأصحابه الذين خّلفوا حتى تاب اهلل عليهم بعد ذلك،  ولذلك هجر النيب 

 متفق عليه": )) إذا استنفرمت فانفروا(( وكذلك جيب على من استنفره اإلمام لقول النيب 

وٌم يكفون يف قتاهلم إما ومعنى الكفاية يف اجلهاد أن ينهض للجهاد ق ("0414( ومسلم )0841)البخاري 

أن يكونوا جندًا هلم دواوين من أجل ذلك أو يكونوا قد أعّدوا أنفسهم له ترّبعًا حبيث إذا قصدهم 

العدوُّ حصلت املنعُة بهم ويكون يف الثغور من يدفع العدوًّ عنها وُيْبَعُث يف كل سنة جيش يغريون على 

 نقول بهذا التفصيل الذي ذكره ابن قدامة وغريه وحنن حبمد اهلل . انتهى كالمه [العدو يف بالدهم

ومل نأت جبديد بل مل نقل يف مسألة إال ولنا فيها إمام  -رمحهم اهلل–من فقهاء املسلمني املعتربين 

إياك أن تتكلم ]( أنه قال: 028يف مناقب اإلمام أمحد ) -رمحه اهلل–بل أئمة وكما قال ابن اجلوزي 

انتهى. خبالف شيوخ آل سعود الذين ينشئون البيانات ويلزمون غريهم [يف مسألة ليس لك فيها إمام

بأقواهلم اليت ليس هلم فيها إمام بل هي أقوال ما أنزل اهلل بها من سلطان خمالفة للشرع أو الواقع أو 

احتل الروس النصارى أيام االحتاد السوفييت أفغانستان كيف كانوا  إليهم حني كليهما، وانظر

 -على الشيخ أسامة بن الدن وهاد هناك وكيف كانوا يثنون على اجملاهدين يتكلمون عن اجل

وأنهم أبطال وقتالهم شهداء إىل آخر ما هنالك بل كانوا خيطبون على املنابر  - رمحه اهلل
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ويذكرون بطوالتهم وتضحياتهم وأنهم السد املنيع لألمة إىل آخره مما هو معلوم مشهور فلما احتلها 

ارى واحللف األطلسي الصلييب أصبح إرهابًا وتطّرفًا وغلّوًا وأصبح اجملاهدون خوارج األمريكان النص

 وقتالهم ليسوا شهداء، مع أن البلد هو البلد واملسلمون هناك هم املسلمون والشيخ أسامة بن الدن 

ى يف يغّير ومل ينكص ومل يرتاجع بل هو يرتّق وملل هو الشيخ أسامة بن الدن مل يبّد - رمحه اهلل -

ومعرفة باألعداء ووضوحًا وصفاًء للمنهج كلَّ سنٍة هو فيها وجتربة مراتب اإلحسان يزداد بصرية 

أفضل وأحسن من اليت قبلها قد استبانت له سبيُل اجملرمني واتضحت له طريق املخالفني واملخّذلني 

ممن قال اهلل فيهم وال نزكي على اهلل أحدًا  -حنسبه واهلل حسيبه–فثبت على احلق حتى لقي اهلل 

 من املؤمنني رجال صدقوا ما عاهدوا اهلل عليه فمنهم من قضى حنبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا

فلماذا كان قتال الروس جهادًا ومشروعًا وبطولة وتضحيًة وواجبًا  ](24سورة األحزاب آية )[ تبديال

يف الكافية  -رمحه اهلل–قال ابن القيم  وكما بينما قتال األمريكان إرهابًا وتطرفًا وغلّوًا وحرمًا؟!

 الشافية:

 فرقانــــالبرهان فأتوا اآلن بال*** هما وما ــــــفيقال مالفرقان بين

 رقانــــعلى الف م *** لم يقدروا أبداً ـــك كلُّهوخوهللا لو نشرت شي

 أفبعد ذا اإلنصاف ويحكم سوى *** محض العناد ونخوة الشيطان

ٍز منكم إل  مانـار واإليـــرآن واآلثــــــالق*** ى ـم ال إلــــــيهـــوتحيُّ

فالروس واألمريكان قوتان عظيمتان كافرتان نصرانيتان غازيتان حمتّلتان صليبيتان غزت 

أفغانستان على التوالي رحلت األوىل ونزلت الثانية فما الذي أحل جهاد األوىل وحرم جهاد الثانية؟ 

والسنة؟ فإن قلتم إذُن ولي األمر وعَنيُتم بذلك آل سعود فنسألكم  وما الدليل على ذلك من الكتاب

هل آل سعود إمامتهم عظمى على كلِّ املسلمني يف مشارق األرض ومغاربها؟ فإن قلتم ال قلنا: 

لعرف واحلقيقة والعامل يكّذبكم يف ذلك، فآل سعود اصدقتم وإن قلتم: نعم قلنا: الواقع والناس و

ية األسر والعوائل اليت تتقاسم جزيرة العرب وفق رسم بريطانيا وفرنسا املعروف أسرٌة وعائلٌة مع بق



 

 404من  262صفحة 
 

)بسايكس بيكو( فحكمهم ال يتعدى هذه احلدود املرسومة هلم وهم قد تغّلبوا عليها وحكموها بدعم 

ال خالفة إال ] بدولة خالفة قامت بشورى املسلمني كما قال عمر دولتهم بريطانيا ثم أمريكا وليس 

وبقية البلدان ليست حتت حكمها وال تعنيها يف شيء وإن  "رواه ابن أبي شيبة يف مصنفه" [مشورةعن 

ملهم هو حدودهم وعرشهم وكراسيهم وهذا يذكرني بالقذايف ااحتلها الكفار واحملتلون أّيًا كانوا ف

وبغى واستكرب ملسلمني خدمة ألعداء اهلل ورسوله واملؤمنني وطغى االذي كان حيارب ويطارد اإلسالم و

يف األرض ومل تكن تعنيه بالد املسلمني ال أفغانستان وال غريها بل يسجن ويقتل من جياهد ويسافر 

لنصرة املسلمني ويعني الصليبيني على املسلمني ويرسلون له األسرى ليعّذبهم وينتزع االعرتافات 

وقال بأنها حرٌب  منهم كما هو معلوم ومشهور وموّثق فلما حترك احللف األطلسي عليه صاح

ون وهّدد وأرعد وأبرق وتوّعد بعمليات داخل أوروبا وتكّلم عن األندلس ييبيلصليبية والكفار الص

واسرتجاعها واستخدم املصطلحات الشرعية كاجلهاد وغريها للدفاع عن عرشه وكرسيه ومصاحله 

 يعنيها اإلسالم اخلاصة، أما قبل ذلك فال جهاد وال استشهاد وكذلك بقية العوائل واألسر ال

واملسلمون وبالدهم يف شيء، وحتى لو سّلمنا أن هناك دولًة مسلمًة حتكم بقعة من األرض يف مكاٍن فال 

يلزم بقية املسلمني خارج حدودها االستئذان للجهاد والقتال للكفار احملتلني لبالدهم بل يلزم كل 

رمحهم اهلل  -ل يذكره الفقهاء يفصناحية الدفاع عن بالدهم ومقاتلة العدو القريب منهم على ت

فهذا أبو بصري عتبة بن أسيد الثقفي حليف بين زهرة بعد صلح احلديبية بني املسلمني  - تعاىل

)وعلى أنه ال يأتيك مّنا رجٌل وإن كان على دينك إال  واملشركني وما اشرتطته قريش على النيب 

ينة فجاءه أبو بصري وهو مسلم فأرسلوا يف طلبه إىل املد رددته إلينا( القصة وفيها )ثم رجع النيب 

حلليفة فنزلوا ا رجلني فقالوا: العهد الذي جعلت لنا فدفعه إىل الرجلني فخرجا به حتى بلغا ذا

يأكلون من متر هلم فقال أبو بصري ألحد الرجلني: واهلل إني ألرى سيفك هذا جيدًا فاستّله اآلخر 

به ثم جّربت فقال أبو بصري: أرني أنظر إليه فأمكنه منه فضربه  فقال: أجل واهلل إنه جليد لقد جّربت

حني رآه )) لقد رأى هذا ُذْعرًا(  حتى برد وفّر اآلخر حتى أتى املدينة فدخل املسجد يعدو فقال النيب 

 قال : ُقِتَل واهلل صاحيب وإني مقتول فجاء أبو بصري فقال: يا نيب اهلل قد واهلل فلما انتهى إىل النيب 
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: ))ويُل أمِّه ِمْسَعُر حرب لو كان فى اهلل ذّمَتك قد رددتين إليهم ثم أجناني اهلل منهم فقال النيب وأ

له أحد(( فلّما مسع ذلك عرف أنَّه سرُيده إليهم فخرج حتى أتى ِسيَف البحر قال: وينفلت منهم أبو 

ال حلق بأبي بصري حتى رج من قريش رجٌل قد أسلم إبأبي بصري فكان ال خي قجندل بن سهيل فحل

اجتمعت منهم عصابة فواهلل ما يسمعون بعرٍي خرجت لقريش إىل الشام إال اعرتضوا هلا فقتلوهم 

تناشده اهلل والرحم مّلا أرسل إليهم فمن أتاه منهم فهو آمن  وأخذوا أمواهلم فأرسلت قريش إىل النيب 

السرية النبوية "يف  -رمحه اهلل–ابن هشام  وقال "(1018،2241رواه البخاري )"إليهم((  فأرسل النيب 

ما جرى عليه أمر قوم من املستضعفني بعد الصلح: قال ابن إسحاق فلما قدم رسول ]: "(602-606)

 املدينة أتاه أبو بصري عتبة بن أسيد بن جارية وكان ممن ُحِبَس مبكة فلّما قدم رسول اهلل  اهلل 

رث بن زهرة واألخنس بن شريف بن عمرو بن وهب الثقفي كتب فيه أزهر بن عبد عوف بن عبد احلا

بكتاب  وبعثنا رجاًل من بين عامر بن لؤي ومعه موىًل هلم فقدما على رسول اهلل  إىل رسول اهلل 

)يا أبا بصري إنا قد أعطينا هؤالء القوم ما قد علمت وال يصلح يف  األزهر واألخنس فقال رسول اهلل 

جاعٌل لك وملن معك من املستضعفني فرجًا وخمرجًا فانطلق إىل قومك( قال: ديننا الغدر وإّن اهلل 

نطلق فإن اهلل تعاىل سيجعل ايا رسول اهلل أتردني إىل املشركني يفتنوني يف ديين قال: )يا أبا بصري 

لك وملن معك من املستضعفني فرجًا وخمرجًا( فانطلق معهما حتى إذا كان بذي احلليفة جلس 

س معه صاحباه فقال أبو بصري: أصارم سيفك هذا يا أخا بين عامر فقال: نعم قال: إىل جدار وجل

أنظر إليه قال: أنظر إن شئت قال: فاستّله أبو بصري ثم عاله به حتى قتله وخرج املوىل سريعًا حتى 

زعًا( طالعًا قال: )إن هذا الرجل قد رأى ف وهو جالس يف املسجد فلما رآه رسول اهلل  أتى رسول اهلل 

قال: )وحيك مالك( قال: قَتل صاحُبكم صاحيب فواهلل ما برح حتى  فلّما انتهى إىل رسول اهلل 

فقال: يا رسول اهلل وفت ذمَُّتَك وأدَّى  طلع أبو بصري متوشحًا بالسيف حتى وقف على رسول اهلل 

: فقال رسول اهلل  ث بي قال:عباهلل عنك أسلمتين بيد القوم وقد امتنعت بديين أن ُأفنت فيه أو ي

ه ِمحشَّ حرب لو كان معه رجال( ثم خرج أبو بصري حتى نزل العيص من ناحية ذي املروة م)ويل أِّ

على ساحل البحر بطريق قريش اليت كانوا يأخذون عليها إىل الشام وبلغ املسلمني الذين كانوا 
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كان معه رجال( فخرجوا إىل  ألبي بصري: )ويل أمِّه حمشَّ حرب لو احتبسوا مبكة قول رسول اهلل 

أبي بصري بالعيص فاجتمع إليه منهم قريب من سبعني رجاًل وكانوا قد ضيقوا على قريش ال 

 يظفرون بأحد منهم إال قتلوه وال متر بهم عري إال اقتطعوها حتى كتبت قريش إىل رسول اهلل 

 . انتهى كالمه [موا عليه املدينةفقد تسأل بأرحامها إال آواهم فال حاجة هلم بهم فآواهم رسول اهلل 

 (: )أّن أبا بصري كان يصلي وكان يكثر أن يقول:1411ويف اإلصابة يف متييز الصحابة ترمجة رقم )

 سوف ُينَصرِ فالحمد هلل العلي األكبر *** من ينُصِر هللا 

 أن إىل أبي جندل وأبي بصري فلما قدم عليهم أبو جندل كان هو يؤمهم قال: وملا كتب النيب 

يف يده فدفنه أبو جندل مكانه وصلى  يقدما عليه ورد الكتاُب وأبو بصري ميوت فمات وكتاب النيب 

وقد انضم إليهم غري السبعني من قريش رجال من جهينة وغفار حتى بلغوا ثالمثائة  . انتهى[عليه

لمني بأنهم خوارج رجل وكان أمريهم أبو بصري فقاتلوا من غري استئذان ومل يقل أحٌد من علماء املس

الذي كان بينه وبني قريش تلك الشروط وذلك الصلح مل يقل  بل قبل العلماء نيب اإلسالم 

ذلك وهذه صورة من الصور اليت يكون فيها اجلهاد يف سبيل اهلل من غري استئذان فعالم يشرتط 

اصٍر ومساعٍد استئذان آل سعود يف اجلهاد يف سبيل اهلل وكيف نستأذنهم وهم أكرب مظاهٍر ومن

الحتالل بالد املسلمني يف أفغانستان والعراق كما مت بيانه وإيضاحه وتفصيله، وهل يقول عاقل ال 

جيوز قتال الصليبيني يف أفغانستان إال إذا استأذن من كرزاي أو ال جيوز قتال الصليبيني يف العراق 

نائع الصليبيني وكرزايات األمس نوري املالكي أو الطالباني والربزاني؟ وهل ص من إال إذا استأذن

واليوم أولياء أمٍر للمسلمني حتى ُيستأذنوا يف اجلهاد والقتال أم جيب جهادهم وقتاهلم؟ وهل يقول 

عاقل بأنه على املسلم الذي يف قندهار وكابل وخوست وبغداد والرمادي أن يكتب إىل األسرة والعائلة 

وماله وبلده؟ فإن أذنوا وإال فهو من اخلوارج، وهل هذا  السعودية ليستأذنها يف الدفاع عن دينه وعرضه

فصٌل: ]: "(02-04/06املغين )"يف  -رمحه اهلل–يقول ابن قدامة  إاّل احلماقة اليت أعيت من يداويها.

وأمُر اجلهاد موكوٌل إىل اإلمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك وينبغي أن يبتدئ 

اف البالد يكفُّون َمن بإزائهم من املشركني ويأمر بعمل حصونهم وحفر خنادقهم برتتيب قوٍم يف أطر
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ومجيع مصاحلهم ويؤمِّر يف كّل ناحية أمريًا يقّلده أمر احلروب وتدبري اجلهاد ويكون مّمن له رأي 

لك وعقل وجندٌة وبصٌر باحلرب ومكايدة العدّو ويكون فيه أمانُة ورفُق ونصٌح للمسلمني وإمنا يبدأ بذ

ألّنه ال يأمن عليها من املشركني ويغزو كل قوم من يليهم إاّل أن يكون يف بعض اجلهات من ال يفي 

به من يليه فينقل إليهم قومًا آخرين ويتقدُم إىل من يؤّمره أن ال حيمل املسلمني على مهلكة وال 

ام مل يؤخر اجلهاد ألن فإن ُعدم اإلم]يأمرهم بدخول معمورة ُيخاف أن يقتلوا حتتها.... إىل أن قال 

صلت غنيمٌة قسمها أهلها على موجب الشرع قال القاضي وُيؤخَّر حمصلحته تفوت بتأخريه وإن 

قسمة اإلمام حتى يظهر إمام احتياطًا للفروج فإن بعث اإلمام جيشًا وأّمر عليهم أمريًا فقتل أو مات 

ش مؤتة مّلا قِتَل أمراؤهم الذين يف جي فللجيش أن يؤّمروا واحدًا منهم كما فعل أصحاب النيب 

فرضي أمرهم وصّوب رأيهم ومّسى خالدًا يومئٍذ  أّمروا خالد بن الوليد فبلغ النيب  أّمرهم النيب 

يف اجلهاد  - رمحه اهلل -فانظر إىل هذه الصور اليت ذكرها ابن قدامة  . انتهى كالمه[)سيف اهلل(

كول إليه اجلهاد والذي حيرص على اإلسالم واملسلمني من غري استئذان وانظر كالمه عن اإلمام املو

ويشفق عليهم ال ككرزايات هذا الزمان الذين جياهدون املسلمني بأمواهلم وألسنتهم وأنفسهم 

 ويقاتلون من يلونهم من املسلمني وصدق الشاعر إذ يقول:

 امــعــــنـــ*** وقاد األسود سرب ال    في ذروة النسر ثواستبدَّ البغا

 رة األحالمـــكــــ*** غارقات في س ي ورؤوس ـلــطِّ ــبدات ِمن العر

 تساميم*** وانحراٌف عن دربه ال  اٌع ــــيـــوضالٌل عن الهدى وض

امِ ـــــــة الــــبــصــ*** فهنيئاً لعُ  وا ـــنام فيك الرعاة حتى استكان وَّ  نُّ

ُـ   ور وُذلـــجــوأقاموا على الف امـــ*** يا لقومي من ض وا ـ  يعة الُحكَّ

لِّ في ظالم اللي ة الذُّ  *** ترُشُف العاَر من كؤوس ُمدام  ي ـــالـــــأمَّ

وها قُطعاَن ذلٍّ مق  َعها بشرِّ سهامــمــوا جـــ*** ورم ٍن ــيــهــــسمَّ

 زُّ بالعمِّ سامــــتــعــٌع يــــ*** وقطي اهُ ـمــي حــفقطيع ميتران يحم
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 ر األفهامــائــبِّ حــارد اللـــ*** ش واه ــهيف ــــوقطيٌع بات الرغ

 امـــاِء واآلثـــنــغـــْت بالـئـِ لــ*** مُ  ليس يدري من أمره غير دنيا 

ة الفسق والمهان  اميــِة نــانــومي *** وعلى الذلِّ والمهــة قــــأمَّ

يف  -رمحه اهلل–ومن الصور اليت يتعني فيها اجلهاد وال استئذان يف ذلك ما ذكره ابن قدامة 

وواجٌب على الناس إذا جاء العدّو أن ينفروا املقّل منهم واملكثر وال ]: مسألة قال: "(41-04/44املغين )"

 [خيرجوا إىل العدّو إاّل بإذن األمري إال أن يفجأهم عدّو غالٌب خيافون َكَلبه فال ميكنهم أن يستأذنوه

م الغيّن والفقري أي مقلٌّ من املال ومكثٌر  منه ومعناه أن قوله: )املقل منهم واملكثر( يعين به واهلل أعل

النفري يعّم مجيع الناس ممن كان من أهل القتال حني احلاجة إىل نفريهم جمليء العدّو إليهم وال 

ّلف إال من حيتاج إىل ختّلفه حلفظ املكان واألهل واملال ومن مينعه األمري من اخلروج خجيوز ألحٍد الت

وقول النيب   {10التوبة:} [ٱٻٻ] له على اخلروج أو القتال؛ وذلك لقول اهلل تعاىل:  أو من ال قدرة

 )وقد ذم اهلل تعاىل الذين أرادوا الرجوع إىل منازهلم يوم  ]سبق خترجيه[: )إذا استنفرمت فانفروا

 [ ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ]  األحزاب فقال تعاىل:

ا جاء العدّو صار اجلهاد عليهم فرض عني فوجب على اجلميع فلم جيز وألنهم إذ ] {13}األحزاب:

ألحٍد التخلف عنه فإذا ثبت هذا فإنهم ال خيرجون إال بإذن األمري ألّن أمر احلرب موكوٌل إليه وهو 

أعلم بكثرة العدو وقّلتهم ومكامن العدو وكيدهم فينبغي أن يرجع إىل رأيه ألّنه أحوط للمسلمني إال 

استئذانه ملفاجأة عدّوهم هلم فال جيب استئذانه ألن املصلحة تتعني يف قتاهلم واخلروج إليه  أن يتعذر

فصادفهم سلمة بن األكوع  لتعيُّن الفساد يف تركهم؛ ولذلك ملا أغار الكفار على لقاح النيب 

بن األكوع(  وقال: )خري رّجالتنا سلمة خارجًا من املدينة تبعهم فقاتلهم من غري إذٍن فمدحه النيب 

وقال ابن " (0812رواه مسلم )"انتهى كالمه وحديث سلمة ابن ا األكوع [وأعطاه سهم فارس وراجل

قل امليموني لو اختلفوا على رجلني مل يتعطل الغزو ]ن: "(6/081فروع )لا"يف  -رمحه اهلل–مفلح 

هما ونقل املروذي: جيب واحلج هذان بابان ال يدفعهما شيء أصاًل وما يبالي من قسم الفيئ أو من ولي

اجلهاد بال إمام إذا صاحوا النفري وسأله أبو داود: بالد غلب عليها رجل فنزل البالد يغزى بأهلها يغزو 
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معهم؟ قال: نعم قلت يشرتي من سبيه؟ قال: دع هذه املسألة الغزو ليس مثل شراء السيب الغزو دفع 

بال إذن ومن ُحضر بلده أو هو عدو أو عن املسلمني ال يرتك لشيء فيتوجه من سبيه كمن غزا 

فهذه صور خمتلفة يقع  انتهى كالمه.[استنفره من له استنفار تعني عليه ولو مل يكن أهاًل لوجوبه

ك من لفيها اجلهاد ويتعني يف بعضها ومل يقل أحد من علماء املسلمني املعتربين بأّن من يفعل ذ

ملدعي، فأهل اإلسالم يف أفغانستان ويف الشيشان ويف اخلوارج أو ينتهج منهج اخلوارج كما يقول هذا ا

العراق والشام ومالي والصومال وباكستان وجزيرة العرب جيب ويتعني عليهم قتال الكفار الغزاة 

 -ابن قدامة "احملتلني لبالدهم وأن يدفعوا ويدافعوا عن دينهم وأعراضهم وأمواهلم وبالدهم، يقول 

األصل يف هذا قول  :ل كّل قوم من يليهم من العدوتويقا]ة: قال : مسأل"(06-04/01) - رمحه اهلل

وألن األقرب   {193}التوبة: [پپ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] اهلل تعاىل: 

أكثر ضررًا ويف قتاله دفع ضرره عن املقابل له وعّمن وراءه واالشتغال بالبعيد عنه ميّكنه من انتهاز 

حيكون عن ابن املبارك أنه قيل له: تركت قتال الفرصة يف املسلمني الشتغاهلم عنه قيل ألمحد: 

 - د بن حنبلمحأي أ -العدو عندك وجئت إىل هاهنا قال: هؤالء أهل كتاب فقال أبو عبد اهلل 

سبحان اهلل ما أدري ما هذا القول يرتك العدّو عنده وجييء إىل هاهنا أفيكون هذا أو يستقيم هذا وقد 

لو أن أهل خراسان كّلهم عملوا  {193:}التوبة [پ پ پ ٻ ٻ] قال اهلل تعاىل:

على هذا مل جياهد الرتك أحٌد وهذا واهلل أعلم إّنما فعله ابن املبارك لكونه متربعًا باجلهاد والكفاية 

حاصلة بغريه من أهل الديوان وأجناد املسلمني واملتربع له ترك اجلهاد بالكلية فكان له أن جياهد 

إن كان له عذٌر يف البداية باألبعد لكونه أخوف أو ملصلحة يف حيث شاء ومع من شاء إذا ثبت هذا ف

 ٻ ٱ] وعند هذه اآلية: انتهى كالمه.[البداية لقربه وإمكان الفرصة منه أو لكونه موضع حاجة

  {193}التوبة: [ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

أن يقاتلوا الكفار أواًل فأواًل  أمر تعاىل املؤمنني]: "(1/0222يف تفسريه ) -رمحه اهلل–ابن كثري "قال 

بقتال املشركني يف جزيرة العرب فلما فرغ  األقرب فاألقرب إىل حوزة اإلسالم وهلذا بدأ رسول اهلل 
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مكة واملدينة والطائف واليمن واليمامة وهجر وخيرب وحضرموت وغري ذلك من  همنهم وفتح اهلل علي

العرب يف دين اهلل أفواجًا شرع يف قتال أهل الكتاب  أقاليم جزيرة العرب ودخل الناس من سائر أحياء

فتجّهز لغزو الروم الذين هم أقرب الناس إىل جزيرة العرب وأوىل الناس بالعودة إىل اإلسالم لكونهم 

أهل كتاب فبلغ تبوك ثم رجع ألجل جهد الناس وجدب البالد وضيق احلال وكان ذلك سنة تسع 

 -ل يف السنة العاشرة حبجته حّجة الوداع ثم عاجلته املنية ثم اشتغ - عليه السالم -من هجرته 

عليه بعد احلجة بأحد ومثانني يومًا فاختاره اهلل ملا عنده وقام باألمر بعده  - صلوات اهلل وسالمه

وقد مال الدين ميلًة كاد أن ينجفل فيها فثّبته اهلل تعاىل به  وزيره وصديقه وخليفته أبو بكر 

ممن  ةالدعائم ورّد شارد الدين وهو راغم ورّد أهل الردة إىل اإلسالم وأخذ الزكا فوّطد القواعد وثّب

منعها من الطغام وبّين احلق ملن جهله وأّدى عن الرسول ما محله ثم شرع يف جتهيز اجليوش 

 اإلسالمية إىل الروم َعبَدِة الصلبان وإىل الفرس عبدة النريان ففتح اهلل بربكة سفارته البالد وأرغم

أنفس كسرى وقيصر ومن أطاعها من العباد وأنفق كنوزها يف سبيل اهلل كما أخرب بذلك رسول 

بي حفص أاهلل وكان متام األمر على يدي وصيِّه من بعده ووليِّ عهده الفاروق األواب شهيد احملراب 

لى املمالك عمر بن اخلطاب فأرغم اهلل به أنوف الكفرة امللحدين وقمع الطغاة واملنافقني واستوىل ع

شرقًا وغربًا وُحِملت إليه خزائن األموال من سائر األقاليم بعدًا وقربًا ففّرقها على الوجه الشرعّي 

والسبيل املرضي ثم ملا مات شهيدًا وقد عاش محيدًا أمجع الصحابة من املهاجرين واألنصار على 

حبالة رياسته حلة سابغًة وُأمّدت يف خالفة أمري املؤمنني عثمان بن عّفان شهيد الدار فُكِسَي اإلسالم 

سائر األقاليم على رقاب العباد حجة اهلل البالغة وظهر اإلسالم يف مشارق األرض ومغاربها وعلت 

كلمة اهلل وظهر دينه وبلغت األّمة احلنيفية من أعداء اهلل غاية مآربها فكّلما علوا أمُة انتقلوا إىل من 

 پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] الفجار امتثااًل لقوله تعاىل:من العتاة  بعدهم ثم الذين يلونهم

أي: وليجد   {193}التوبة: [پڀڀ]: وقوله تعاىل  {193}التوبة: [پ پ

الكفار منكم غلظة عليهم يف قتالكم هلم فإّن املؤمن الكامل هو الذي يكون رفيقًا ألخيه املؤمن غليظًا 
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 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ڱڱںں]على عدوه الكافر كما قال تعاىل: 

 ۆۈۈٴۇۋۋۅۉ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] وقال تعاىل: {54}المائدة: [ۉې

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

 ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ

ڇ ڍ ڍ ڌ ] وقال تعاىل:  {92}الفتح: [ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ

قال: )أنا الضحوك القتال(  ويف احلديث أن رسول اهلل  {2}التحريم: [ڌڎڎک

 [ڀٺٺٺٺٿ] يعين أنه ضحوك يف وجوه وليه قتال هلامِة عدّوه وقوله تعاىل

أي: قاتلوا الكفار وتوكلوا على اهلل واعلموا أن اهلل معكم إن اتقيتموه وأطعتموه،  {193}التوبة:

 هذه األمة يف غاية االستقامة والقيام بطاعة اهلل وهكذا األمر ملا كانت القرون الثالثة الذين هم خري

تعاىل مل يزالوا ظاهرين على عدّوهم ومل تزل الفتوحات كثرية ومل تزل األعداء يف سفال وخسار ثم 

ختالفات بني امللوك طمع األعداء يف أطراف البالد وقدموا إليها فلم مّلا وقعت الفنت واألهواء واال

م ببعض ثم تقدموا إىل حوزة اإلسالم فأخذوا من األطراف بلدانًا كثرية ميانعوا لشغل امللوك بعضه

ثم مل يزالوا حتى استحوذوا على كثري من بالد املسلمني وهلل سبحانه األمر من قبل ومن بعد فلما 

قام ملك من ملوك اإلسالم وأطاع أوامر اهلل وتوكل على اهلل فتح اهلل عليه من البالد واسرتجع من 

سبه وبقدر ما فيه من والية اهلل واهلل املسؤول املأمول أن ميّكن املسلمني من نواصي أعدائه األعداء حب

 انتهى كالمه. [الكافرين وأن يعلي كلمتهم يف سائر األقاليم إنه جواد كريم

وأما يف زماننا نزلت أمريكا الصليبية وغريها من الدول الصليبية الغربية ومّكنوا لدويلة يهود يف قلب 

شام واحتلوا بالدنا بدعم العوائل واألسر اليت نصَّبوها ووضعوها على بالد املسلمني كأحجار ال
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ا جلهاد  الشطرنج على رقعة الشطرنج حيركونها كيف شاؤوا ومتى شاؤوا فكيف يتم االستئذان يف

 ممن جيب جهاده وقتاله، وكما قال الشاعر:

فنا هذا اإلعالنْ   لجميع عبيد رءوس الُعْرِب ُيشر 

 سيقوم سيادةُ مرِء القيس ترافقه زمرة فرسانْ 

ُم شطَر البيِت األسوِد يقرع أبواب الرومانْ   سُيَيمِّ

ُج مرُء القيس على صنٍم يطلب منه استئذانْ   سُيعرِّ

 سيعود إلينا مرُء القيس ليحمل شرعَة جوستنيانْ 

ُئ ُجْعبته اإليم  انْ ــــــــسيعود إلينا مرُء القيس ُيعبِّ

 منانْ ــــــثدَي الثَّكلى كي تنسى ألَم الت   بسالٍم يقطع

 كرانْ ــــــبسالم ينشُر كأس الخمر ويفتح حاناً للس

 قرآنْ ـــــــــــــبسالم يعزف للتلمود ليخنق ترتيل ال

 وكما قال آخر:

 راثه *** يحثوا الخمور وكأسه فنجانــــــوهنا مليك ُمغرٌم بت

 فق الثيرانـــــصوهناك ثوريٌّ يؤسس دولًة *** في كرشه فت

انـــــوهنا مليٌك ليس يملك نفَسه *** فمه صدًى وض  ميره دك 

 ": )جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم(: قال رسول اهلل وقد قال أنس بن مالك 

( 1688( وصححه ابن حبان )2121( والدارمي )4116( والنسائي )2111( وأبو داود )02216رواه أمحد )

وهو كما قال، فانقلب األمر يف زماننا لدى هذه  "( صححه على شرط مسلم2111)واحلاكم 

الدويالت واألسر والعوائل وأصبحوا وأمسوا جياهدون ويقاتلون املسلمني بأمواِل املسلمني اليت 

اغتصبوها وسرقوها وبألسنتهم عرب اإلعالم املسموع واملرئي واملقروء حتت مسمياٍت خمتلفة تارة باسم 
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اب والتطرف والتشدد والتمرد والغلو واخلوارج وتارة بالسب والشتم والقذف وتارة بالكذب اإلره

واالفرتاء والبهتان وهكذا، وبأنفسهم عرب سعيهم احلثيث بكل ما يستطيعون من جنوٍد ومواقع 

 ومعلومات وأخبار ونصح للمحتلني لبالد املسلمني يستقبلونهم استقبال الفاحتني أذلة على الكافرين

جلها أأعزة على املؤمنني يبتغون العزة عند أمريكا ويقولون إنها أهدى سبياًل فسجنوا املسلمني من 

وضيقوا عليهم ومنعوا مناصرة املسلمني يف أي مكان وحاربوا ذلك أشّد احملاربة فمن أنفق ماله يف 

كذا كما قال اهلل سبيل اهلل لدعم املسلمني وإغاثتهم ُيسجن بتهمة دعم اإلرهاب وغسيل األموال وه

 ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ] عز وجل:

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ   ڈ ڈ ڎ ڎ

وهذه السياسة يسّمونها )جتفيف  {2-1المنافقون:}[ڳڱڱڱ ڳ ڳ

 ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ] منابع اإلرهاب( وصدق اهلل إذ يقول:

 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ   ٺ ٺ ٺ

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ]وحيث يقول:  {33-39وبة:}الت[ ڦ ڦ

 {2-2}الصف:    [ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک   ک ک

وكتموا أصوات الدعاة واملشايخ والعلماء الذين يقولون احلق ويصدعون به عرب القتل واألسر 

ق بالباطل أو بواب على مصاريعها ملن ينطق بالباطل أو يلبس احلاألوالتهديد والوعيد بينما فتحوا 

 يراوغ ويناور كما حدث يف العقدين املاضيني، وصدق الشاعر إذ يقول:

 يسوسون األموَر بغير عقٍل *** وينفُذ أمرهم ويقال ساسة

 فأف  من الحياة وأف  منهم *** ومن عهٍد رياسته خساسة

 وصدق اآلخر إذ يقول:
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 بكينيحكم األُلى يحكمون الناس يضحكني *** وسوء فعلهم في الناس ي

 ساكينـــمالذئب قد عاث بين الضأن أفتك ِمْن *** هذي الوالةُ بهاتيَك الم

إن الصنائع والعمالَء للصليبيني احملتلني لبالد املسلمني جيب جهادهم وقتاهلم ال استئذانهم فكرزاي 

للمسلمني ائع يف بالد املسلمني ليسوا بأولياء أمور صنوالقذايف وبشار األسد وزرداري وبقية الدمى وال

بل يقاتلون وجياهدون كما قوتل مسيلمة الكذاب وطليحة األسدي وسجاح التميمية ومانعي الزكاة 

يف حروب ردٍة جديدة حتى يتم النصر عليهم ويتم تطهري البالد منهم وكما فعل ابن هبرية الفقيه 

انتزاع مصر  تحثه علىسحيث كاتَب السلطان نور الدين حممود بن زنكي ي -رمحه اهلل-  املشهور

من العبيديني فسري إليها أسد الدين شريكوه مرتني ويف الثالثة ُخطب بها للمستنجد وجاء اخلرب 

بذلك إىل بغداد سنة تسع ومخسني وعمل أبو الفضائل بن تركان حاجب الوزير بن هبرية قصيدة 

مصر من بين يهنئ بها الوزير بفتح مصر ويذكر أن ذلك بسبب سعيه وبركة رأيه وتكامل انتزاع 

عبيد وإقامة اخلطبة لبين العباس بها بعد سبع سنني يف خالفة املستضئ فعظمت حرمة الدولة 

الفتاوى الكربى "يف  -رمحه اهلل–العباسية وقته وانتشرت إقامة الدعوة هلا يف البالد يقول ابن تيمية 

أظهروها بأرض مصر وقتلوا وأظهروا يف بالد الشام والعراق شعار الرافضة كما كانوا قد ]: "(4/111)

هم قتلوا قبل ذلك باملغرب طوائف وأذنوا على فطوائف من علماء املسلمني وشيوخهم كما كان سل

املنابر )حي على خري العمل( حتى جاء الرتك السالجقة الذين كانوا ملوك املسلمني فهزموهم 

أكثر الشام واستنقذه  وطردوهم إىل مصر وكان من أواخرهم الشهيد نور الدين حممود الذي فتح

من أيدي النصارى ثم بعث عسكره إىل مصر ملا استنجدوه على اإلفرنج وتكّرر دخول العسكر إليها مع 

صالح الدين الذي فتح مصر فأزال عنها دعوة العبيديني من القرامطة الباطنية وأظهر فيها شرائع 

 أثناء دولتهم خياف الساكن اإلسالم حتى سكنها من حينئذ من أظهر بها دين اإلسالم وكان يف

فيقتل كما حكى ذلك إبراهيم بن سعد احلبَّال صاحب عبد  مبصر أن يروي حديثًا عن رسول اهلل 

وفًا أن يقتلوه وكانوا ينادون بني القصرين )من لعَن وسبَّ خالغين بن سعيد وامتنع من رواية احلديث 

ن فيها الصحابة بل يتكلم بالكفر الصريح عيلفله دينار واردّب( وكان باجلامع األزهر عدة مقاصري 
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ىل احلسني وليس فيه احلسني وال شيء منه إوكان هلم مدرسة بقرب املشهد الذي بنوه ونسبوه 

رسهم علوم املسلمني بل املنطق والطبيعة واإلهلي وحنو اباتفاق العلماء وكانوا ال يدّرسون يف مد

جلبال وغري اجلبال يرصدون فيها الكواكب يعبدونها ذلك من مقاالت الفالسفة وبنوا أرصادًا على ا

ليت هي شياطني تتنزل على املشركني الكفار كشياطني األصنام اويسبحونها ويستزلون روحانياتها 

وألجل ما كانوا عليه من الزندقة والبدعة بقيت البالد املصرية مدة  ] –إىل أن قال  – [وحنو ذلك

ر اإلسالم واإلميان حتى قالت فيها العلماء: إنها كانت دار رّدة دولتهم حنو مائيت سنة قد انطفأ نو

ونفاق كدار مسيلمة الكذاب والقرامطة اخلارجني بأرض العراق الذين كانوا سلفًا هلؤالء وردتهم 

من أعظم الكفر والردة وهم أعظم كفرًا وردًة من كفر أتباع مسيلمة الكذاب وحنوه من الكذابني فإن 

واليوم حيكم من  . انتهى كالمه[يف اإلهلية والربوبية والشرائع ما قاله أئمة هؤالءأولئك مل يقولوا 

هو مثل هؤالء وأشدُّ عددًا من األقطار واألقاليم وكذلك الدويالت العلمانية والليربالية واإلحلادية 

حكم هلل  عددًا آخر من البلدان ثم يعيب علينا هذا املدعي واملباحث أن نصدع بأمر اهلل فيها ونبني

ورسوله وشرعه فيهم بل ويقول باستئذانها يف جهاد أسيادها ويضع أقوال العلماء يف السمع والطاعة 

ء والصنائع والكرزايات والدمى والذين هم أعداء اجلهاد ومعطلة الألئمة املسلمني هلؤالء العم

املغين "يف  -رمحه اهلل–امة الشريعة اإلهلية أعزَّوا الكفر وأهله وحاربوا اإلسالم وأهله، يقول ابن قد

أي أمحد –يعين مع كلِّ إمام قال أبو عبد اهلل  :ويغزى مع كّل برٍّ وفاجر]: مسألة: قال "(04/01-01)

وسئل الرجل يقول: أنا ال أغزو ويأخذه ولد العبَّاس إمنا يوّفر عليهم الفيء فقال: سبحان  -بن حنبل

جّهال فقال: أرأيتم لو أن الناس كّلهم قعدوا كما قعدمت بِّطون ثدُة مقعاهلل هؤالء قوم سوء هؤالء ال

وألن  –إىل أن قال ابن قدامة  –من كان يغزو أليس كان قد ذهب اإلسالم ما كانت تصنع الروم 

ترك اجلهاد مع الفاجر يفضي إىل قطع اجلهاد وظهور الكفار على املسلمني واستئصاهلم وظهور 

 ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ]: تعاىلوفيه فساد عظيم، قال اهلل كلمة الكفر

 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ
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فصل: قال أمحد: ال يعجُبين أن  .{951}البقرة: [ۋۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ

خيرج مع اإلمام أو القائد إذا ُعرَف باهلزمية وتضييع املسلمني وإمنا يغزو مع من له شفقة وحيطٌة 

يغزى معه إمنا ذلك يف نفسه ويروى عن  على املسلمني فإن كان القائد ُيعَرُف بشرب اخلمر والغلول

فصل: وال  "(000( ومسلم )4162رواه البخاري )")إن اهلل ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر(  النيب 

ط الناس عن الغزو ويزّهدهم يف اخلروج إليه والقتال ّبثصحُب األمري معه خمذاًل وهو الذي يتيس

واملشّقة شديدٌة وال تؤمُن هزمية اجليش وأشباه هذا وال  واجلهاد مثل أن يقول: احلرُّ أو الربد شديٌد

مرجفًا وهو الذي يقول هلكت سرّية املسلمني وما هلم مدٌد وال طاقة هلم بالكّفار والكّفار هلم قّوة ومدٌد 

وصرٌب وال يثبت هلم أحٌد وحنو هذا وال من يعني على املسلمني بالتجسس للكّفار وإطالعهم على 

ومكاتبتهم بأخبارهم وداللتهم على عوراتهم أو إيواء جواسيسهم وال من يوقُع العداوة  عورات املسلمني

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ] بني املسلمني ويسعى بالفساد لقوله تعاىل:

 ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ   ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

وألن هؤالء   {41-48التوبة:}[ائائەئ ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ

ن خرج معه أحد هؤالء مل ُيسهم له ومل يرضخ وإن أظهر عون مضّرٌة على املسلمني فيلزمه منُعهم وإ

املسلمني ألّنه حيتمُل أن يكون أظهره نفاقًا وقد ظهر دليله فيكون جمّرد مضّرة فال يستحق مما غنموا 

روج معه ألّنه إذا ُمنع خروجه تبعًا فمتبوعًا أوىل شيئًا وإن كان األمري أحد هؤالء مل يستحّب اخل

وحنن حبمد اهلل نقول بهذا الذي قاله ابن قدامة  . انتهى كالمه[املضّرة على من صحبهوألنه ال تؤمن 

وغريه من الفقهاء والعلماء، وبهذا التفصيل مع كل إمام للمسلمني برٍّ أو فاجر أما  -رمحه اهلل–

ء وال الكفار واملرتدون والصنائع والعمالء واخلونة وكرزايات األمس واليوم فليسوا للمسلمني بأوليا

وأمجع عليه الصحابة من املهاجرين واألنصار على  أئمة بل جيري فيهم ما أجراه أبو بكٍر الصديق 

مسيلمة الكذاب وطليحة األسدي وسجاح التميمية ومانعي الزكاة بل إن كفر هؤالء املرتدين اجلدد 

ولئك ولو أعظم وأكرب من كفر أولئك وخطرهم على اإلسالم واملسلمني أعظم وأكرب من خطر أ



 

 404من  275صفحة 
 

ولديهم نفس اإلمكانات والدعم  يف عصر أبي بكر الصديق والصحابة  دكان هؤالء املرتدون اجلد

تقلوا الصحابة ووضعوا املبالغ املالية العتقال أبي بكر عالذي لديهم اآلن لغزوا املدينة النبوية وا

املبشرين باجلنة وسادة  الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي بن أبي طالب وبقية العشرة

الصحابة ووصفوهم باإلرهاب ولقصفوهم بالطائرات األمريكية بالطيار وبدون طيار وسجنوهم يف 

ناموا( ولقالوا عنهم اوألرسلوا الصديق والفاروق إىل )غوانت (احلائر والطرفية وذهبان وأبها والدمام)

والشيخ أمين الظواهري  -محه اهللر–مثل ما يقولونه عن أتباعهم اليوم الشيخ أسامة بن الدن 

كانوا من الديانة والصيانة  واملسلمني اجملاهدين يف مجيع ثغور املسلمني ألن أولئك األصحاب 

وهديه وطريقه مبا ال يتوافق وما يسمى  واالستمساك بالكتاب والسنة والسري على سرية النيب 

 -رمحه اهلل–ملتحدة وسواها، يقول ابن تيمية باجملتمع الدولي واألسرة الدولية وميثاق هيئة األمم ا

يف هذا  وقد كان لعمر  ]: "(221-221)"يف اقتضاء الصراط املستقيم ملخالفة أصحاب اجلحيم 

هو الذي استحالت ذنوب  الباب من السياسات احملكمة ما هي مناسبة لسائر سريته املرضّية فإنه 

تى صدر الناس بعطن فأعز اإلسالم وأذل الكفر وأهله وأقام اإلسالم بيده غربًا فلم َيفر عبقرٌي فرّية ح

شعائر الدين احلنيف ومنع من كل أمر فيه تذرٌع إىل نقض عرى اإلسالم مطيعًا يف ذلك هلل ورسوله 

حمتذيًا حذو صاحبيه مشاورًا يف أموره للسابقني  وقًّافًا عند اكتاب اهلل متمثاًل لسنة رسول اهلل 

علي وطلحة والزبري وسعد وعبد الرمحن بن عوف وأبّي بن كعب ومعاذ بن جبل األولني مثل عثمان و

وغريهم ممن له علم أو فقه أو رأي أو نصيحة لإلسالم وأهله  وعبد اهلل بن مسعود وزيد بن ثابت 

حتى إن العمدة يف الشروط على أهل الكتاب على شروطه وحتى منع من استعمال كافر أو ائتمانه 

الكتب العجمية وغريها وهو الذي منع أهل  قإعزازه بعد أن أذّله اهلل حتى روي أنه حّرعلى أمر ألمة و

البدع أن ينبغوا وألزمهم ثوب الصغار حيث فعل بصبيغ بن عسيل التميمي ما فعل يف قصته املشهورة 

يف خصوص أعياد الكفار من النهي عن الدخول عليهم فيها ومن  -إن شاء اهلل تعاىل–وسيأتي عنه 

لنهي عن تعّلم رطانة األعاجم ما ُيبّيُن قوة شكيمته يف النهي عن مشابهة الكفار واألعاجم ثم ما ا
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أقرَّ مبا فعله عمر وجرى على سنته يف  كان عمر قد قرره من السنن واألحكام واحلدود فعثمان 

 انتهى كالمه. [الباب اذلك فقد علم موافقة عثمان لعمر يف هذ

واملسلمون معه وسائر العلماء بعدهم ومن وفقه اهلل تعاىل  فاتفق عمر ]:  -رمحه اهلل–وقال أيضا 

من والة األمور على منعهم من أن يظهروا يف دار اإلسالم شيئًا مما خيتصون به مبالغة يف أن ال 

وقال  انتهى كالمه. [يظهروا يف دار اإلسالم خصائص املشركني فكيف إذا عملها املسلمون وأظهروها

إىل – [فكثري فهذا عن اخللفاء الراشدين وأّما سائر الصحابة  ]: "(244،241)" -محه اهللر–أيضًا 

وهذا الباب فيه كثرة عن الصحابة وهذه القضايا اليت ذكرناها بعضها يف مظنة  ] -أن قال

من كراهة التشبه بالكفار واألعاجم يف  االشتهار وما علمنا أحدًا خالف ما ذكرناه عن الصحابة 

ملة وإن كان بعض هذه املسائل املعينة فيها خالف وتأويل وليس هذا موضعه وهذا كما أنهم اجل

جممعون على اتباع الكتاب والسنة وإن كان قد خيتلف يف بعض أعيان املسائل لتأويل فعلم اتفاقهم 

عاّمة  الوجه الثالث يف تقرير اإلمجاع ما ذكره ] –ثم قال  – [على كراهة التشبه بالكفار واألعاجم

علماء اإلسالم من املتقدمني واألئمة املتبوعني وأصحابهم يف تعديل النهي عن أشياء مبخالفة الكفار 

جم وهو أكثر من أن ميكن استقصاؤه وما من أحٍد له أدنى نظر اأو خمالفة النصارى أو خمالفة األع

ضروريًا باتفاق األئمة على  يف الفقه إال وقد بلغه من ذلك طائفة وهذا بعد التأمل والنظر يورث علمًا

قد خالفوا  فالصحابة  انتهى كالمه.[النهي عن موافقة الكفار واألعاجم واألمر مبخالفتهم

اجملتمع الدولي يف زمانهم واألسرة الدولية والدول العظمى كسرى وقيصر والفرس والروم وقاتلوهم 

عمر الناس يف أفناء األمصار وغزوهم وأسقطوا دوهلم وكما يف حديث جبري بن حّية قال: بعث 

نعم مثلها ومثل من ]قال:  [إني مستشريك يف مغازّي هذه]يقاتلون املشركني فأسلم اهلرمزان فقال: 

فيها من الناس من عدّو املسلمني مثل طائر له رأس وله جناحان وله رجالن فإن كسر أحد اجلناحني 

ت الرجالن والرأس وإن شدخ الرأس نهضت الرجالن جبناح والرأس فإن كسر اجلناح اآلخر نهض

ذهبت الرجالن واجلناحان والرأس فالرأس كسرى واجلناح قيصر واجلناح اآلخر فارس فمر املسلمني 

فندبنا عمر واستعمل علينا النعمان بن مقّرن حتى إذا كنا ]قال جبري بن حية:  [ينفروا إىل كسرىلف
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ين رجل منكم( فقال لمفقام ترمجاٌن فقال: )ليكبأرض العدو وخرج علينا عامل كسرى يف أربعني ألفا 

املغرية )سل عما شئت( قال: )ما أنتم( قال: )حنن أناس من العرب كنا يف شقاء شديد منصُّ اجللد 

إذ بعث رّب  كلشعر ونعبد الشجر واحلجر فبينما حنن كذلاوالنوى من اجلوع ونلبس الوبر و

إلينا نبيًا من أنفسنا نعرف أباه وأّمه فأمرنا نبّينا  السماوات ورب األرضني تعاىل ذكره وجّلت عظمته

عن رسالة رّبنا أنه  أن نقاتلكم حتى تعبدوا اهلل وحده أو تؤدوا اجلزية وأخربنا نبينا  رسول ربنا 

رواه البخاري " [قي مّنا ملك رقابكمبمن قتل منا صار إىل اجلنة يف نعيٍم مل ير مثلها قّط ومن 

ووقع يف رواية ابن أبي شيبة من طريق معقل بن  ]يف الفتح:  -رمحه اهلل– قال ابن حجر "(4011)

أي بأيها يبدأ وهذا ُيشعر بأن املراد أنه  [أن عمر شاور اهلرمزان يف فارس وأصبهان وأذربيجان]يسار 

استشاره يف جهات اخمصوصة واهلرمزان كان من أهل تلك البالد وكان أعلم بأحواهلا من غريه 

نظرا ألن  [فالرأس كسرى واجلناح قيصر واجلناح اآلخر فارس]ي قوله يف حديث الباب وعلى هذا فف

كسرى هو رأس أهل فارس وأما قيصر صاحب الروم فلم يكن كسرى رأسًا هلم وقد وقع عند الطربي 

وهذا موافق لرواية بن أبي  [فإن فارس اليوم رأس وجناحان]من طريق مبارك بن فضالة املذكورة قال: 

وهو أوىل ألن قيصر كان بالشام ثم ببالد الشمال وال تعلق هلم بالعراق وفارس واملشرق ولو أراد شيبة 

أن جيعل كسرى رأس امللوك وهو ملك املشرق وقيصر ملك الروم دونه ولذلك جعله جناحًا كان 

ت املناسب أن جيعل اجلناح الثاني ما يقابله من جهة اليمني كملوك اهلند والصني مثاًل لكن دّل

الرواية األخرى على أنه مل يرد إال أهل بالده اليت هو عامل بها وكأن اجليوش آن ذاك كانت بالبالد 

فمر املسلمني فلينفروا ]الثالثة وأكثرها وأعظمها بالبلدة اليت فيها كسرى ألنه كان رأسهم، قوله: 

فأنكر عليه عمر  [أسفاقطع اجلناحني يلن لك الر]ويف رواية مبارك أن اهلرمزان قال  [إىل كسرى

وفيه ]قال ابن حجر:  [فيحتمل أنه ملا أنكر عليه عاد فأشار عليه بالصواب [بل اقطع الرأس أواًل]فقال 

ضرب املثل وجودة تصور اهلرمزان ولذلك استشاره عمر وتشبيٌه لغائب اجملوس حباضٍر حمسوس 

فهذا يوٌم من أيام عمر بن  مه.انتهى كال [لتقريبه إىل الفهم وفيه البداءة بقتال األهم فاألهم
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توحيٌد وجهاٌد وحكٌم وسياسٌة وكما قال  -رضي اهلل عنهم أمجعني- اخلطاب وأصحاب النيب 

 الشاعر:

 نا المفاوض عنا *** أين منا المغيرة الصنديدُ أين ربعيُّ 

 أنذرا رستماً فال البحر بحٌر *** عندما أنذرا وال البيد بيد

 م وجهادهم، وكما قال الشاعر:فكيف ببقية أيامهم وتارخيه

 دوناــــالــدود خـــا جـــهــعــضــرونا *** وأخــا قـــيـدنــذه الــا هـــنــكــلــم

 زمان وال نسيناـــى الــسـا نــــمــــياء *** فــائف من ضـحـــرنا صــطــوس

 ناــى أن تليـــــأبــروع تـــداة الــــ*** غ وفا المعاتــــــــيــــا ســاهــنــحمل

 فتح المبيناــول والـــهــــــت الـــا *** رأيـومـاد يـمـن األغــت مــرجــإذا خ

 اـــنــــادريـــــاة قــم أبــــــهــؤدبـــ*** ن ا أناســنـرميــــن يـــيــــا حــنــوك

 الجبيناه ـــدوس لــان نــيــغـــطـــ*** ب ي ـــا ولـــذنــأخــن يــيــا حـــنــوك

 ظلم الجفوناـي عن الــــضـغـــ*** فما ن نا بالهدي بأسا ــوبــلــض قـــفيــت

 وم آخروناــــد قــجــمــى بالــضــ***  م  ىدور حتـــزمان يــئ الــتــوما ف

 ناـيـنـه ســـتـمـوا أئــاشـــد عـــــ*** وق وأصبح ال يرى في الركب قومي 

 ن المسلمون ؟ــدهر : أيــؤال الــ*** س ر ــــل حـــم كـــي وآلــنـــمـــــوآل

 ناـيـنـي حــاضـــمــذلك الـــ*** أذوب ل  يــترى هل يرجع الماضي ؟ فإن

 وناـــــامحــاب طــبــه شــمــدعـــ*** ي لكا ــي األرض مــقبة فـا حـنـيـبن

 سالم ديناوا سوى اإلـــرفـــ*** وما ع عالي ــل المــبــوا ســاب ذللــبـش

 اب في الدنيا غصوناـا طـــمـــ*** كري ا ـــاتـبـم نـهـتـأنبــم فــدهــهــعــت

 م ماء معيناـــدهــنــت عـــالــســـاض مباركات *** فــيــحــهم وردوا ال

 ل والحصوناـــاقــمعــون الـــدكــ*** ي دوا الوغى كانوا كماة ــهــإذا ش

 ناــديــاجــاق إال ســـفـــن اإلشـــ*** م راهم ال تـاء فـسـمــن الــوإن ج

 عريناـــم الـــلى الخصإ***  ولم يسلم  يليالـه الـمـطـحــم تــاب لــبــش

 جوناــم ســـواديهـألوا نــد مـــ** وق*ا ـومــداح يــدهم األقـهـشـم تـول

 وناــحـل تـعـنـال صــعــال نَّ ــكـــوا األغاني مائعات ***ولــــرفـــعوما 

 م عيوناـهــزلــأجـــما ال بـــلـــمهم نضاال *** وعــأعظــوا بــد دانـــوق

 ناـــمعا رزيــتـون مجــفــلــأتـــا *** ويـــــذابــا عــالقــدون أخـحـتـيـف
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  فـي بـنينا ثـنـخـتــرف الـــرف الخالعة في بنات *** وال عـا عــمـــف

 فوناـقـثـال مــقـي يــر كــيــطـــر *** خــأم لــي كــجحوا فـبـتـم يــول

 أمينا حراً  صاً ـلــخــا مــابـــبــــرج اإلسالم قومي *** شـــك أخــذلـــك

 وناــــهــد أو يــيـقـى أن يـأبــيــ*** ف كرامة كيف تبنى ــه الــمــل  ــوع

 وناً ــنـإال ظ ىــنــمـد الــم أجـــلــ*** ف اني كاذبات ــن آمــي مـــونــدع

 يقيناــال يَّ ــبــنــن جــيــووا بـــ*** وق  اً ورـــــوهاتوا لي من اإليمان ن

 اـنـيـكـاً مـقـلـؤتـد مـمجـي الـنـ*** وأب  رواسي ــزع الــتـــأمد يدي فأن

تلوهم لصليبية وصنائعها يف بالدنا يف زمانهم لقاافلذا لو كان هؤالء الصحابة يف زماننا أو أن أمريكا 

وأعلنوها حربًا عليهم حتت مسمى اإلرهاب وألصدروا القرارات تلو القرارات من جملس األمن وهيئة 

 أسامة بن الدن اإلمام األمم وجمالس حقوق اإلنسان ولقالوا فيهم وعنهم ما يقولونه اليوم عن الشيخ 

اء اجلهاد واجملاهدين يف والشيخ أمين الظواهري وبقية املشايخ والعلماء والدعاة وأمر -رمحه اهلل–

ثغور املسلمني كافة ولفعلوا معهم ما يفعلونه اليوم معنا حذو القّذة بالقّذة شربًا بشرٍب وذراعًا بذراٍع 

كيف وهؤالء الصنائع والعمالء واخلونة الذين يراد مّنا أن نستأذنهم للجهاد قد حاربوا اإلسالم 

 ق بيانه وإيضاحه وكما قال الشاعر:واملسلمني مع الصليبيني أشّد احملاربة كما سب

 يحاصرنا كالموت بليون كافٍر *** ففي الشرق هوالكو وفي الغرب قيصر

 وكما قال اآلخر:

ب إال أنــــغـــ*** وذا ي بتهــهذا ُيشرق إن الشرق كع َنبـــــه الــــر   ذ 

 الزاُر والعاُر واألوتاُر تعرفهم *** والعزف والقصف واإلدبار والهرب

 الصنائع الذين كما قال الشاعر: هؤالء

 نع التهديدـصـا يـا مـنـرأيــ*** ل يٍّ ـبــنــلو شكا كلُب سائٍح أج

تي والصب هــ*** ح ايا ـواليتامى من أم   ن اإلرهاب والتشريدـظ 

تي عميٌر وس  د وسعيدــالــنى وخـثــمــ*** وال ٌد ـعــأين من أم 



 

 404من  280صفحة 
 

 اسة البالد الرشيد*** أين من س أين من قادة الجيوش صالٌح 

ت بنودـه فــدامــد أقــنــ*** ع اٌر ــتــاوى تــأين قطٌز لما ته  عز 

–أسامة بن الدن( اإلمام دين للتوحيد واجلهاد )الشيخ دفلما جاء أمري اجملاهدين وحامل لواء اجمل

إىل  وحيث توجه [بل أقطع الرأس أواًل  ]حيث قال  وسار على درب عمر بن اخلطاب  -رمحه اهلل

بأن ] -رمحه اهلل–رأسها ليذهب الرأس واجلناحان والرجالن وكما قال  ِخْدَشرأس الكفر )أمريكا( ِل

ذرعها فإذا ضرب الرأس سقطت األيادي أأمريكا رأس األخطبوط وهذه الدويالت والصنائع أياديها و

ريكا كما مات االحتاد الكاملة إلمرباطورية أم ةوهكذا كان وقريبًا سيأتي اإلعالن عن الوفا [واألذرع

اليت يعبدونها من دون اهلل وسيأتي اليوم الذي يقال فيه  ةالسوفيييت وستذهب هذه اإلمرباطوري

 هزمت أمريكا كما هزم الروس:

 الغزاة رغم العتادــازئاً بـــهاد *** هوزمجر الخطب في الربى وال

 ة األوغادـ  لــم مــال رغــل  فج  *** وعــــى كــه إلــوتـــوانتهى ص

 *** أسمع الكون صرخة اآلساد ل فضاءـــكــه بـــوتــا صــمــوس

 ل  منادـاَف كـــتــى هـــر جلجل في الكون*** وأضحـيـبــفنداء التك

 ادـعـيــمــرٌق يتجلَّى*** وبه الفجر صادُق الـشــر مــصــنــه الـــإن

 الفساد حيما*** ِمن لظانا لم يغن جيشُ ــُهزم الروس حيث ذاقوا ج

 ل  جوادـب  كـن هـيـم حـهـنـوب طارت شعاعاً*** ملوا والقـزمُ ـــهُ 

 ول األعاديـلـى فـلـراٌم عـــا غزاة إن حمانا*** لحـــوا يـــرجــــأُخ

 م حادث*** المحق منايا َكَمْت على كل  وادــكــا لـــنــوا إنـــرجـــأُخ

 ل بالشدادـرسَ ـب مُ ـيـغـن الــــ*** مدر هللاــــم قــكـا لــنـوا إنــرجــخ

 اديـــاكم الحمام كؤوساً *** مترعاٍت في كل سرب ونـنــيـقــد ســـق

 نكادــاة الــيــم حـــكــا لـــنــ*** وك ة والذل  ــانــهـمــم الــاكـــنــوأذق
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 ادــنـعـل الــت ألهــزلــة زلـــوة الحق أضحت *** آيــي وقــل  ربــج

*** لــــــمــف َدراِع وكــلا أــتــائــم  الدـجــة الـدولـوا لـونـصـم يــي 

 ادــزنـن واري الــاوت أم أيـهـواريُخ *** تــٌع وصـدافـم مـهـنـن مـأي

 دقاـاألحـول بــصـدات تــــرعــت *** مُ ــوالــرات تـائــراب طــن سـأي

 عاً من االصطيادـناـن مـــكــم تــزرات لماذا *** لــنـجــمـل الــن كــــأي

ة اإلفسادــان بــل كــــالح*** وهـــســد والـــنــجــدوا الــشــح  قاٌء ألم 

ا *** قـرمــعــلم ُيخفنا الجيش ال  دار بالغالظ الشدادــزا الـــد غـــرم لم 

 دادـحـوا للـــنـــلــعـــيـــلادت فـــالح *** بــوم ســشــغــوة الــقــلهم ال

 ــسـتـحـث ً خـطـانــا  *** واضحــاً والهــدى ودرب الرشادولنا الحق ي

 قل لروسي ة الشيوعية الحمراء  *** بـــــادت فـــلــيـــعــــلـــنوا الحداد

ؤوس وق  ادـبـــعــن الـــيــألَذلُّ بـــا لـــنـــوا *** إنـولــنك سوا اليوم للر 

 ادـــعــُد أي  مُ ــعـاه بـسـس ينـيــ*** ل  قد أخذنا من حرب أفغان درساً 

 جيش الن فادـوا بـــدعــــخــــ*** وال ت رة األرض ـابــبــفخذوا عبرًة ج

 ادــحـــاء االتـــريق اإلخــي طــ*** ف  نحن جند اإليمان عشنا وسرنا 

 جهادـــا هلل درب الـنـضــوم خــ*** ي  اح الجهاد حياةـا سـدنـــد وجـــق

 بذل واإلعدادـالـي بـأتـر يـصـنـ*** ال ون بالنصر إن ـمــالــحــا الــهــأي

 *** الميدان في زحمة الردى والجالد احة ــي ســران فــراع األقــصــب

 رقاد بعد الرقادــــذ الـــلـــتـــ*** واس ركب السهل  نليس نيل المنى لم

دادــيــم حــتـــا رمـــــق *** إذا مــــحــة الــفالجهاد الجهاد يا أم  اة الس 

 رادــــمــل الـــيـــاة نــألبــه لــ*** وب ز  كل ذليل ــــــع زَّ ــــعـــيه الـــــف
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وقريبًا إن شاء اهلل ستعلن أمريكا الليربالية السوداء احلداد كما أعلنت الروسية الشيوعية احلمراء 

وسريحل الصنائع والعمالء حدادها وسُتنّكس أعالمها يف كّل العامل وما ذلك على اهلل بعزيز 

فما بكت عليهم السماء واألرض وما واخلونة إىل مزبلة التاريخ وقد رأينا بعضهم قد رحل فعاًل 

أي ]: "(2/4062يف تفسريه ) -رمحه اهلل–ابن كثري "([ يقول 21]سورة الدخان آية ) كانوا منظرين

قدهم وال هلم يف األرض بقاع عبدوا مل تكن هلم أعمال صاحلة تصعد يف أبواب السماء فتبكي على ف

انتهى  [اهلل فيها فقدتهم فلهذا استحقوا أال ينظروا وال يؤخذوا لكفرهم وإجرامهم وعتوهم وعنادهم

ر أحدًا يف اَوَشفقال بقتال األمريكان وأال ُي -رمحه اهلل–وأما الشيخ األمري أسامة بن الدن  كالمه.

طاغوت العصر وحامية الصنائع وناشرة الليربالية السوداء ذلك إلدراكه بأنها رأس الكفر العاملي و

وقاهلا مدّوية بأن بوش محل الصليب وأن كّل من سار خلفه فهو مرتد كافٌر مثله وصدق واهلل وقاهلا 

أقسم باهلل العظيم لن حتلم أمريكا وال من يعيش يف أمريكا باألمن حتى نعيشه واقعًا يف فلسطني ]

 –وبّر يف قسمه  [واهلل أكرب والعزة لإلسالم الكافرة من أرض حممد وحتى خترج مجيع اجليوش 

 وكما قيل: –رمحه اهلل 

 ومضيت وحدي في دروب عزيمتي *** إن المجـــــــــــاهد حين يصدق يعزم

 ورأيــــــــت أعدائي صغارا ، كلما *** واَجهتهـــــــــــــــم بيقين قلبي أحجموا

 : تي *** من ســـافروا خلف السراب ودمدمواوغدوت أدعـو من رجال عشير

م  يا من رحلتـــم في دروب ، شوكها *** صعــــــــــب المراس ، ورملها متكو 

رتمو  اهذي منابركـــــــــــم تزلزل نفسها *** سأمــــــــــــــــا وقد كفرْت بما قر 

 ا ما أردتم وارسمواطيروا بأجنحة السيـــــــاسة حيثما *** شئتـــــم ، وقـــــولو

 خذ صـــــورة وتبسمواؤوقفوا أمام وسائل اإلعـــــــالم في *** سمـــْت ، لتــــــ

 واستمطروا من هيئة األمم التــــي *** هرمت بقـــــــــــــايا عطفها كي تغنموا

مواوترقبـــــوا تأشيــــــــــرة لدخولكم *** فلربمــــــا جـــــــادوا بهــــــا وتك  ر 

 اوابنوا لكم في كل أرض دولـــــــة *** الشعـــــب والحكـــــام فيها أنتمــــــــــو

 ودعـــــوا لنـــــا درب الجهاد فإنه *** درب الخالص لنــــــا وإن كابرتمـــــوا

 درب مضـى فيه الرسول وصحبه *** نشـــــروا بــــــــه الحق المبين وعل موا
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واملسلمني اجملاهدين الذين معه وساروا على درب  -رمحه اهلل–خ أسامة بن الدن الشيبوأيقظ اهلل 

 احلق واإلميان واألمة اإلسالمية وكان لسان حاهلم ومقاهلم ألمتهم كما قال القائل:

 وخ أضحى محاالــرضـــالـــي فـــتـــد حطمي األغالال*** أم  ــيــقــي الــزقــــم

 اد نكاالـبــعــى الـــلــأص عٍ ـــل  وضـــالل أبيدي*** كــضــع الـــري واقــــــدم  

 م قد طغى استفحاالــام فاإلثـــنـــذى*** األصـن قــز مــركــل  مــري كـــه  ـــط

ري بــــح عــــا جـــــنــــواه*** وطــــســاد البـــهــجــالــر   ضاالــوه داًء عـــر 

 الالـا ضـؤوهـب  ـــا وعـــدوهــــمــــ*** أخوي ظل غزــف فــزيــالــوالً بــقــوع

 تعاالــاد اشـــســفــالف زاد الـــتـــاد المهيب ُدك ي حصوناً*** الئــــهـــجــــبال

ـــٍر وحــــثاالٍت*** تــــالقــــوا عــلــى فــنــانــــا وصاال  بـــيــن كــفــٍر مـــدم 

 ا المقاالـنــيــا رعـــمـــا فــــاهـــــ*** أسرلَق ن بالمـا نُ ـتـنــشــروس عكــــم د

 هـــذه الـمـحـنــة األليمة في األفغان*** تـــــــروي وتـــوضــــح األحـــــواال

 نضاالـة الشعوب وعن*** إجرام من هاب أن يخوض الـلـفـدى غـــن مـــع

خـــيـــل أمـــر بالٍد *** تــتـــلـــظ    ــى وتــحــتـســــي اإلذالالتـــــاركـــاً للــــد 

ف األجــــيـــاال مـــوا أي عـــوٍن *** لــجــــهـــاٍد ُيــشــــر   مذ أبوا أن ُيـــقـــد 

 وأفاضوا األمــوال دون حــســـــاٍب *** لـــحــــروٍب هــم أشــعلوها افتعــاال

ــاالً عل ها تصرف الـــعــــواصـف عنهم  *** وتــــقـــيـــهــــم ت  ــغــي ـــظــاً فــع 

 سوف يقضي على ضالل خيانـــاٍت  *** تـــمـــادوا فــي غــي ـــها اســتعجــاال
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 )تهمة حتريم الزواج ببنات البلد باعتبار أنهن غري مسلمات(

وأقول سبحانك هذا بهتان عظيم وافرتاء كبري وال واهلل ما قال أحد منا ذلك بدءًا بالشيخ أسامة 

مرورًا بالشيخ أمين الظواهري وبقية املشايخ وطلبة العلم واجملاهدين عمومًا  -رمحه اهلل–ن بن الد

 ال يف كتاب وال خطاب وال شريط وال غري ذلك وكما قيل:

 من ينمُّ *** وليس في الكذاب حيلةـيـة فــلـيــلي ح

 ليلةــلتي فيه قــيــحــــمن كان يخلق ما يقول *** ف

 وكما قال آخر:

 يلة فيمن ينمُّ فإنني *** أطوي حديثي دونه وخطابيلي ح

 لكنما الكذاب يخلق قوله *** ما حيلتي في المفتري الكذاب

 وكما قال الثالث:

 ال يكذب المرء إال من مهانته *** أو فعله السوء أو من قلة األدب

 لبعُض جيفة كلٍب خيُر رائحة *** من كذبة المرء في جدٍّ وفي لعب

امتهن الكذب يف كّل شيء واستحسنه وسّوغه فهو  التهم واالفرتاءات هو جهاٌز فكيف وكاتب هذه

 صمته ونطقه وضحكه وبكائه كما قال الشاعر:يكذب يف 

 إياك من كذب الكذوب وإفكه *** فلربما مزج اليقين بشكه

 ته وبكائه وبضحكهم*** وبص ذب امرؤ بكالمه ــــولربما ك

فك والزور والبهتان والنميمة والغيبة واختالق الوقائع وكيف واملباحث يقوم عملهم على اإل

يعُدون فيخلفون ويؤمتنون فيخونون ويعاهدون وواألحداث واإلفساد يف األرض ُيحّدثون فيكذبون 

 فيغدرون وخياصمون فيفجرون وكما قال الشاعر يف وصف هؤالء:
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 اٍب وال عسلُت على صــلـصـا حــمــ*** ف دهم ــنـاَل عحـــقد ذقتهم وبلوُت ال

 ف بين القول والعملــلـخـُة الــافـسـ*** م دت ــتـعُ ـد بَ ـقـال يفعلون إذا قالوا ف

 لــى دخــلـم إال عــدهــيـــواعــا مـ*** وم أضحت مواعيد عرقوب لهم مثالً 

 م أوفى على القللــهــالــعـوء أفــ*** إذ س  تهمـه وأمقــيـلــأشكو المكان وأه

 هم عن أقوم السبلـرتــيــصــت بــ*** زاغ م ــحالت طريقتهساءت سريرتهم 

 لى مهلـٌد عــٍل وعـجـى عــلـٌم عــلــ*** ظ ٌم بال ِحَكِم ــكـٍل حــمــال عــٌم بـلـع

 اإلفساد والخللـي األرض بـعي فــ*** والس ان عندهم ـتـهـبــاإلفك والزور وال

 ن صفات العاجز الوكلــٌن مــجـهـتـ*** مس الكذب مستحسٌن والصدق عندهم 

 م شربة العسلـــديهــا لــمــمُّ فيـــَ ن  ــ*** وال  م ـأهنى الطعام لحوم الناس عنده

 ثقلـوأ الـن أسـود وذا مـوعـال فُ ــلــ*** خُ   م ــود سجاياهم ودأبهــعـث الــكـن

اق اليت لّبسوا فيها وكيف وهم يكذبون على اهلل وعلى رسوله وعلى علماء املسلمني يف هذه األور

كتموا وبّدلوا وحّرفوا وأنكروا مسّلماٍت شرعية ووضعوا آياٍت وأحاديث يف غري موضعها وساقوا و

إمجاعات ما مسع بها أحد من قبل وأنكروا الواقع مجلة وتفصيال أفال يستسهلون الكذب علينا؟ 

بنا فهذا الشيخ أسامة بن جييزونه بهذه الكذبة الصلعاء اليت يعرف كذبها كل مسلم عاقل عارف و

زوجاته كلهن من بنات جزيرة العرب وكذلك بقية املسلمني اجملاهدين  -رمحه اهلل–الدن 

أكثرهم زوجاتهم من بين قومهم وهناك من تزوج من املسلمات من بقية بلدان املسلمني من الشام 

بني الزواج باملسلمات ومصر واملغرب وغريها فال حدود جغرافية وال جنسيات مصطنعة حتول بيننا و

من كل بالد املسلمني، وحيثما حل اجملاهدون يف بلد لنصرة أهلها والدفاع عنهم وعن أعراضهم 

وأمواهلم تزوجوا من املسلمات يف ذلك البلد كما حدث يف الشيشان والبوسنة واهلرسك وأفغانستان 

أن يقول بأنا نعترب بنات وباكستان وغريها من البلدان، فكيف جيرؤ كاتب هذه التهمة الصلعاء 

بت كالمه وليربهن عليه وليأت باملرجع أو الكتاب أو الشريط ثيلالبلد غري مسلمات وأين وجَد هذا ف
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أو الوثيقة أو البينة اليت تدل على قوله هذا وأحتداه أن يفعل ولو فعل أحتداه أن جيد بل هم من هدم 

سرى وبني الزواج من املسلمات يف ال وحالوا بني األبيوت املسلمني فكم رّملوا من نساء ويّتموا من أطف

جزيرة العرب وكم من قصص لسجناء هلم سنني مينعون من زوجاتهم وزيارة أزواجهم يف السجن أو 

حياُل بينهم وبني إمتام الزواج فال يعطون الوكالة إلمتام العقود أو يسمحون بإتيان أهل الزوجة يف 

العقد حبضور املأذون بل مينعون من ذلك وأنا أحد هؤالء الذين حيل زيارة يقابلون فيها األسري ويتم 

ب وال سبب وزوجيت السابقة واجلديدة من بنات نبيين وبني زوجيت ومنعوني من الزواج باألخرى بال ذ

جزيرة العرب األوىل من زهران واألخرى من متيم وال أعرف أو أعلم أن أحدًا قال هذا القول مّنا مطلقًا 

 عن النيب  فقد قال أبو ذر  إال يف هذه األوراق وهو من الظلم الذي حرمه اهلل ورسوله  ومل أجده

ما روى عن اهلل تبارك وتعاىل أنه قال: )) يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم يف

:  قال رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما  –وقال ابن عمر  "(2122رواه مسلم )"حمرما فال تظاملوا(( 

بلفظ )إن الظلم..( وعن  "(2121ورواه مسلم )" "(2112رواه البخاري )")الظلم ظلمات يوم القيامة( 

قال: )اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة واتقوا الشّح فإن الشّح  أن رسول اهلل  جابر 

 "(2128سلم )رواه م"حمارمهم(  أهلك من كان قبلكم محلهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا

 ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ]

رمحه –ابن كثري "يقول   {2}المائدة: [ېېېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ

أي كونوا قائمني باحلق هلل عز وجل ال ألجل الناس والسمعة وكونوا ]: "(4/0040يف تفسريه ) -اهلل

كم بغُض قوم على ترك العدل أي ال حيملن] -إىل أن قال– [شهداء بالقسط أي بالعدل ال باجلور

 ٱ] انتهى كالمه. وقال اهلل تعاىل: [فيهم بل استعملوا العدل يف كّل أحد صديقًا كان أو عدوا...

 ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ

 [ڃچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ

اع اهلوى ومن الكذب والبهتان وإطالق مثل هذه التهم هو من اجلور والظلم واتب  [135]النساء:
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واالفرتاء وكلها أمور حمّرمة ومع ذلك ال يتورع املباحث وآل سعود عن مثل هذا واهلل حسبنا عليهم 

 ونعم الوكيل.

)تهمة االنتماء لقاعدة اجلهاد والدعوة إليه والدفاع عنه والتنظري له ومتجيد 
 قياداته...(

اهدين سواء كانوا باسم )قاعدة اجلهاد( أو بأي اسم آخر فأقول أنا ال أنكر انتمائي للمسلمني اجمل

ودرب أصحابه من املهاجرين واألنصار وقد قال جابر بن  املهم أن يكونوا على درب وطريق النيب 

أنه قال: )لن يربح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من املسلمني حتى تقوم  عن النيب  مسرة 

يقول: )ال تزال طائفة من  مسعت رسول اهلل  وقال جابر بن عبد اهلل  "(0122رواه مسلم )"الساعة( 

وقال معاوية بن أبي سفيان  "(0124رواه مسلم )"أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة( 

 قال رسول اهلل : من يرد اهلل به خريًا يفقهه يف الدين وال تزال عصابة من املسلمني يقاتلون( :

: وقال عقبة بن عامر  "(0142رواه مسلم )"ظاهرين على من ناوأهم إىل يوم القيامة( على احلق

يقول: )ال تزال عصابة من أميت يقاتلون على أمر اهلل قاهرين لعدوهم ال يضرهم  مسعت رسول اهلل 

: وقال معاوية بن أبي سفيان  "(0121رواه مسلم )"من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك(

يقول: )ال تزال طائفة من أميت قائمة بأمر اهلل ال يضرهم من خذهلم أو خالفهم  عت رسول اهلل مس

وقال عمران بن  "(0142( ومسلم )4610رواه البخاري)"ي أمر اهلل وهم ظاهرون على الناس(تحتى يأ

وأهم قال: )ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين على من نا : أن النيب حصني 

( وإسناده صحيح على شرط 2181( وأبو داود )01121رواه أمحد)"حتى يقاتل آخرهم املسيح الدجال(

رفعه: )ال تزال طائفة من أميت قوامة على أمر اهلل ال يضرها من خالفها  وعن أبي هريرة  "مسلم

لطرباني يف رواه ا"تقاتل أعداء اهلل كلما ذهبت حرب نشبت حرُب قوم آخرين حتى تأتيهم الساعة(

وغريها من األحاديث النبوية اليت تدل على هذا املعنى  "( وإسناده حسن2116،0164مسند الشاميني)

وهو القيام بأمر اهلل وباحلق واملقاتلة يف سبيل اهلل ومل أجد هذه املعاني والصفات يف طائفة كما 
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قيادة الشيخ أمين الظواهري ثم  -رمحه اهلل–أجدها يف قاعدة اجلهاد بقيادة الشيخ أسامة بن الدن 

وبقية القواعد للجهاد يف كل البلدان فرتى التوحيد الصايف واملنهج الواضح والقتال واجلهاد يف 

سبيل اهلل يف أروع صوره وأنبل معانيه وترى التضحيات وبذل املهج واألرواح للذود عن الدين واملقدسات 

أقطار األرض يف أفغانستان وباكستان والعراق واألعراض واحلرمات والدفاع عن املسلمني يف مجيع 

والشام وجزيرة العرب والصومال وسيناء والشيشان وبالد املغرب اإلسالمي وغريها من البلدان اليت 

دانًا ينصرون أهلها ويدافعون عنهم كما جرى يف حتعرضت حلرٍب وعدوان طاروا له مجاعات وو

إن  -رضي اهلل عنهما–ونيسيا وقد قال ابن العباس لوك يف أنداملالبوسنة واهلرسك وكوسوفا وجزر 

أحدثكم خبري الناس منزلة( فقالو: بلى يا رسول اهلل  خرج عليهم وهم جلوس فقال: )أال رسول اهلل 

( 2161( والنسائي )2006رواه أمحد )"قال: )رجل ممسك برأس فرسه يف سبيل اهلل حتى ميوت أو يقتل(

 ."( وإسناده صحيح611,614) ( وصححه ابن حبان2111والدارمي )

 : -رمحه اهلل–وكما قال ابن حزم 

 اد وحاضرـــــ*** وأنشرها في كل ب هاـــثــوم أبــلــا عــيــمن الدن

 دعاء إلى القرآن والسنن التي *** تناسى رجال ذكرها في المحاظر

 أول نافرــــارت فــة ثــعــيــاهدا *** إذا هـــوألزم أطراف الثغور مج

 قاق البواترردبر *** بسمر العوالي والـــر مــيــقى حمامي مقبال غألل

 ى قتل كافرـــتــفــكفاحا مع الكفار في حومة الوغى *** وأكرم موت لل

 ابرـــقـرها *** وال تجعلني من قطين المـــــفيا رب ال تجعل حمامي بغي

 عليهم  يف التنظري هلم والثناءلضريا فعالم ال أحب هؤالء ومل ال أدعوا إليهم وأدافع عنهم وما

والتمجيد لقياداتهم وجلهادهم وبطوالتهم وال واهلل ما أعلم طائفة أقوم بأمر اهلل منهم وال واهلل ما 

أعلم طائفة أرغم ألعداء اهلل منهم وال واهلل ما أعلم عماًل أرجى لي عند اهلل من حّبهم والدفاع 

وم وغدا إن شاء اهلل وإن سجنتموني وعذبتموني واحملاماة عنهم وأنا على ذلك باألمس والي

أي –مسالة: قال أبو عبد اهلل ]: "(00-04/01املغين )"يف  -رمحه اهلل–وقتلتموني، يقول ابن قدامة 

روى هذه املسألة عن  [ال أعلم شيئًا من العمل بعد الفرائض أفضل من اجلهاد -أمحد بن حنبل



 

 404من  289صفحة 
 

محد: ال نعلم شيئًا من أبواب الرب أفضل من السبيل وقال أمحد مجاعة من أصحابه قال األثرم: قال أ

الفضل بن زياد: مسعت أبا عبد اهلل وذكر له أمر الغزو فجعل يبكي ويقول ما من أعمال الرب أفضل 

منه وقال عنه غريه: ليس يعدل لقاء العدو شيء ومباشرة القتال بنفسه أفضل األعمال والذين 

عن اإلسالم وعن حرميهم فأّي عمٍل أفضل منه الناس آمنون وهم يقاتلون العدو هم الذين يدفعون 

: "(04/02يف املغين ) -رمحه اهلل–ابن قدامة "وقال  انتهى كالمه. [خائفون قد بذلوا ُمَهَج أنفسهم

وألن اجلهاد بذل املهجة واملال ونفعه يعم املسلمني كلهم صغريهم وكبريهم قويهم وضعيفهم ]

وأقول ما  انتهى كالمه.[يساويه يف نفعه وخطره فال يساويه يف فضله وأجرهذكرهم وأنثاهم وغريه ال 

 يف امليمية: -رمحه اهلل–قاله ابن القيم 

 ي األرض مسلمـزبه *** ولوالهم ما كان فـي وحــبـنـاع الــبـــأولئك أت

 يها وأوتادها همــــن رواســـكـــلها *** ولـأهــد بــيـمــولوالهم كادت ت

 بين وأنعمـيـطــالــال بــــي  هــــال بهم *** وحــــابي فحي  هك أصحئأول

 ه وينعمُ ــيــى إلـــه األدنـــغـِ ل  ــــبــالم يخصه *** يــــلكل  امرئ منهم س

 و لكم ويسلمــدعــم يــكــب  ــــحـــــفيا محسناً بل غ سالمي وقل لهم *** م

 ن هو ألومُ ـــداك هللا مـــل هــأمــــبهم ووالئهم *** تـــــويا الئمي في ح

 اراً علي  وتنقمُ ــم عـــهــبـرى حـــ*** ت ل أم بأية حجة ــــــيــأي دلــــــب

فقال : إني أمْسُت اخليل وألقيت  يقول جبري بن نضري إن سلمة بن نفيل أخربهم أنه أتى النيب 

اآلن جاء القتال ال تزال طائفة من : )السالح ووضعِت احلرب أوزارها قلت: ال قتال فقال له النيب 

أميت ظاهرين على احلق يزيغ اهلل قلوَب أقوام فيقاتلونهم ويرزقهم اهلل منهم حتى يأتي أمر اهلل عز 

ودة يف نواصيها اخلرُي إىل يوم عقوجل وهم على ذلك أال إن عقر دار املؤمنني الشام واخليل م

عن سلمة بن نفيل  "(1110ه النسائي يف الكربى )وروا" "( بإسناد حسن06161رواه أمحد )"القيامة(

فقال رجل يا رسول اهلل: أذال الناس اخليل ووضعوا  الكندي قال: كنت جالسًا عند رسول اهلل 
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بوجهه فقال: )كذبوا اآلن جاء  السالح وقالو: ال جهاد قد وضعت احلرب أوزارها فأقبل رسول اهلل 

رزقهم منه حتى تقوم يعلى احلق ويزيغ اهلل هلم قلوب أقوام والقتال وال يزال من أميت أمة يقاتلون 

الساعة أو حتى يأتي وعد اهلل واخليل معقودة يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة( إسناده حسن 

وقواعد اجلهاد حني احتل الروس واألمريكان بالد  -رمحه اهلل–أسامة بن الدن اإلمام والشيخ 

ان والعراق كانوا من أهل هذه البلدان يقاتلون هؤالء الكفار الغزاة املسلمني يف أفغانستان والشيش

وهم أظهر الناس على عدّوهم وأنكاهم  [كذبوا اآلن جاء القتال]ويقولون ملن يقول ال قتال وال جهاد 

ن املقاتلون يف سبيل اهلل حتسب هلم مليون وعلى أمريكا وأكرب عدو ختافه أمريكا هم هؤالء املؤمن

هم أشد خشية مل يضرهم اخلذالن يف كل السنني املاضية وال املخالفة وال احلمالت حساب وختشا

رمحه –اإلعالمية وال الفتاوى من شيوخ الزور والبهتان وال املعاداة من كل األطراف يقول ابن القيم 

بد عمًى عوكفى بال]: "(46-41مقدمة الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية )"يف  -اهلل

مته وأعدوا له عدته خذالنًا أن يرى عساكر اإلميان وجنود السنة والقرآن وقد لبسوا للحرب الو

وأخذوا مصاّفهم ووقفوا مواقفهم وقد محي الوطيس ودارت رحى احلرب واشتد القتال وتنادت 

وعزم على األقران: نزاِل نزاِل وهو يف امللجِإ واملغارات واملّدخل مع اخلوالف كمنٌي وإذا ساعد القدُر 

اخلروج قعد فوق الّتلِّ مع الناظرين ينظر ملن الدائرة ليكون إليهم من املتحيزين ثم يأتيهم وهو يقسم 

باهلل َجْهَد أميانه: إني كنت معكم وكنت أمتنى أن تكونوا أنتم الغالبني فحقيق مبن لنفسه عنده قدٌر 

ان وأن ويدي اهلل ورسوله ملواقف اخلزي اهلوقيمة أن ال يبيعها بأخبس األمثان وأن ال يعرضها غدًا بني 

يثبت قدمه يف صفوف أهل العلم واإلميان وأن ال يتحّيز إىل مقالٍة سوى ما جاء يف السنة والقرآن 

 [مثىث جث] فكأن قد كشَف الغطاء واجنلى الغبار وأبان عن وجوه أهل السنة

-41]عبس:   [مخ حخ محجخ جح مج حج يث] وعن وجوه أهل البدعة [32]عبس:

قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة  [118]آل عمران: [ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ][41

بدع يف هذه الدار أسهل من لواء واهفواهلل ملفارقة أهل األ .واجلماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة
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قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب {99}الصافات: [ىئ ېئ ېئ ېئ] مرافقتهم إذا قيل

  ٹ] : )أزواجهم( أشباههم ونظراؤهم وقد قال تعاىل:-تعاىل رمحه اهلل–وبعده اإلمام أمحد 

قالوا فيجعل صاحب احلق مع نظريه يف درجته وصاحب الباطل مع  {1}التكوير: [ڤ ڤ ڤ

إذا حصلت له حقيقة ما كان  {91}الفرقان: [ڱ ڱ ڳ ڳ]نظريه يف درجته هنالك واهلل 

 ۀ ۀ ڻ   ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ] يف هذه الدار عليه يقول

   ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ   ہ ہ ہ ہ

 انتهى كالمه.  {92-91}الفرقان:[

 وقال رمحه اهلل يف الكافية الشافية:

 طانـيـشــقد والية الــر بعــشـــ*** أب ث وشاتما ـديــحــيا مبغضا أهل ال

 نرآـقــان والــــمـــــن هللا وااليــ*** ـ   ــار ديــــصـأو ما علمت بأنهم أن

 رانـــكــك والنـــــال شـــم بـــ*** ل ه   ار الرسوـــأو ما علمت بأن أنص

 انـــمــــيح اإلـــروائــدرك لــ*** أو م  د مؤمن ـبــهل يبغض األنصار ع

 انـرهــبــلين بالـقـثــ*** من أصدق ال   شهد الرسول بذاك وهي شهادة 

 انــل زمـــكــدا بــم أبــه *** واألوس ه ـــنــزرج ديــأو ما علمت بأن خ

 ول فالنــل قــوه ألجــفــالــا خـــ*** م وله ـــقـوك لــفــالـــما ذنبهم إذ خ

 و االيمانـا أولــقــم حـــهــهد أنـــ*** ـ ت تشـ ــنـــلو وافقوك وخالفوه ك

 رآنمبعوث بالقــى الـــازوا الـــحــ*** ـ  ــاخ وانــــيــلما تحي زتم الى األش

 انــكــل ومـــائــــة أو قـــالــــة *** او حــــالـــقــل مـــنسبوا اليه دون ك

 يانـبـتـة الــومــلــعــع مــن أربـــ*** مٌة  ق نسبفر  ـتــهذا انتساب أولى ال

 حساننسبة اإلـول بــرسـر الـــبــ*** خ ا انتسبوا الى ـمـنـفلذا غضبتم حي

 حون وذا من العدوانــبــقــتــســـ*** ت ا ـاب مـــقــن األلــفوضعتم لهم م

 لى البطالنــم عــهــدونــهــشــتــ*** أف ا ـهــالنــطـى بـلـهم يشهدونكم ع

 ا الرحمنـا رضــقــوا حـــقـــ*** إذ واف هم ـم لــكــضــغــما ضرهم وهللا ب
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 اسة االخوانـــيب ورـــاصـــنـــ*** وم ل ــآكـــل مـــم ألجــهــيا من يعادي

 وانـــة وهــذلــرة ومـــسحــن ـــ*** م ا ـهـم بــداوة كــعــتهنيك هاتيك ال

 يمانر صدق ذي اإلــذكــرب وتـــ*** ق ا وهللا عن ـهــب ــولسوف تجني غ

 ي سريع زمانـل فــآكــمــك الــلـــ*** ت ت ــهــتـل وانــفإذا تقطعت الوسائ

 مكانسير واإلــت الـــط وقـــريــــ*** ـف  التـ  هناك تقرع سن ندمان علىف

 الف األزمانــي ســا فــهـتـلــصــ*** ح  تي ـك الــتـــوهناك تعلم ما بضاع

 د الوضع في الميزانـنـران عـسـ*** خ   ـالوبال عليك والحسرات والـ إال

ور وأنهم كتيبة وقد ذكرت فيما مضى ما يكفي من شرح حال املسلمني اجملاهدين يف كل الثغ

وأما  اإلسالم وأحق الناس بوصف الطائفة املنصورة اليت جاءت بها األحاديث ما يكفي عن إعادته هنا.

أسامة بن الدن وتأليف كتاب )أسامة بن الدن جمّدد الزمان وقاهر األمريكان( ثم نشره  اإلمام شيخلا

أوراق الدعوى والتهم ذكره يف  فما هكذا ُيرّد على الكتب فالكتاب يقع يف ستمائة صفحة وكاتب

سطر وقال عن الشيخ بأنه من أهل الزيغ والضالل ووصفه باإلرهابي واهلالك كما هي عادتهم يف 

( أي منذ ما يقرب من عشر 6/6/0121شيطنة اخلصوم وهذا هو قمة اإلفالس والكتاب قد نشرته يف )

يحة واملعتربة وإمنا هو الصياح والشتام وا عليه ويفندوا ما فيه بالطرق العلمية الصحسنوات ومل يرّد

 والسباب وأقول:

 ما كالم األنام في الشمس إال *** أنها الشمس ليس فيها كالم

 :وأقول أيضاا 

 قلن تعرفن الفتى قلن نعم *** قد عرفناه وهل يخفى القمر

رأيت الرجل وأقول: إذا  . وأقول: إذا رأيت الرجل حيّب أسامة بن الدن فأعلم أنه صاحب سنة ومجاعة

وأقول: إذا رأيت الرجل يقع يف أسامة بن الدن فاعلم أنه  حيّب أسامة بن الدن فاعلم أنه على الطريق.

وأقول: إن اهلل عز وجل أعز هذا الدين برجال منهم أبو بكر الصديق يوم الردة وأمحد بن  مبتدع ضاّل.

أمحد بن حنبل فليس له أصحاب حنبل يوم احملنة وقد كان ألبي بكر الصديق أصحاب وأعوان وأما 

وأعوان ثم بأسامة بن الدن يوم الذّلة وقد طاردته الدنيا جبيوشها واستخباراتها وقواها العظمى 
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فحفظه اهلل سنني عددًا ثم اختار له الشهادة واملوت بعّزة وكرامة وأكرم موت للفتى قتل كافر 

  ليبقى حيًا يف النفوس أبد الدهر وكما قال الشاعر:

ا طوال السنين عرفتُ   نْ ـــــربٍّ وديـــبيع الحياة لت***    ك حر 

 خالدينْ ــــــ*** فأنت شهيد مع ال فإن كنت فارقَت دار اختبار 

 اف المحنْ ــ*** وال أنت مم ن يخ   فال أنت مم ن طواه الزمن 

غاة  قتك سياط الط   ذاُب البدنْ ـك عــنــ*** فما نال م     فقد مز 

ح ت المكان مع السابقين اتخذ  ن رسمت البيانْ ــيــقـــ*** ولال 

 لحُق حتماً بأسمى مكانْ ـيــ*** س   فمن سار وفق كتاب اإلله 

 ات عدٍن ثماَر الوفاءْ ـن  ـــجـــ*** ب   يقيناً صدقَت فِنلَت الجزاء 

 ن مع األتقياءـيـقـابــســ*** مع ال    هناك خلوٌد مع الخالدين 

( واهلل ما أحب أني يف أهلي وولدي وأّن أسامة بن كأسامة بن الدن مكانوأقول لو قيل لي )أحتب أن 

وأقول: أسامة بن الدن هو احملنة بيننا  ة عني اإلسالم.روأقول: أسامة بن الدن ق الدن شيك بشوكة.

 اية.ووبني شيوخ الضاللة والغ

نِّيُّ فينا وي  سترــــــهو المحنة اليوم الذي يبتلى به *** فيعتبر السُّ

رُ ش ة *** ألعين أهل النُّْسك عف  مشم   جًى في حلوق الملحدين وقر 

وأقول: إذا رأيت الرجل يغمز  وأقول: أسامة بن الدن سيف اهلل املسلول على أمريكا وصنائعها وأذنابها.

وأقول: أسامة بن الدن سيد اإلسالم واملسلمني يف هذا الزمان  يف أسامة بن الدن فاتهمه على اإلسالم.

وأقول: إذا رأيت  اجملاهدين بالنفس واملال واملقال والفعال واحلجة والبيان والسيف والسنان.وإمام 

 الرجل حيّب أسامة بن الدن ويذكر حماسنه وينشرها فاعلم أن من وراء ذلك خريًا إن شاء اهلل.

 وقواعد اجلهاد يف سبيل اهلل يف كل مكان: -رمحه اهلل–وأقول عن أسامة بن الدن 
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 انــطــيـة شـــدعــهم اإلله لحفظ هذا الدين من ذوي بقوٌم أقام

 نقصانـم والــيـمــتـتــوأقامهم حرساً من التبديل والتحريف وال

 فرقانــٌل على اإلسالم بل حصٌن له *** يأوي إليه عساكر الزبُ 

 ث َجَنانِ ــــيـبــفهم المَحكُّ َفَمْن ُيرى متنق صاً *** لهم فزنديٌق خ

 لََك السلف األلى *** كانوا على اإليمان واإلحسانإن تت همُه فقب

 أيضاً ات هموا الخبيث على الهدى *** والعلم واآلثار والقرآن

ين وهي ع انــــوهو الحقيق بذاك إذ عادى رواة الد  يَّ  داوة الد ً

أحّق الناس بوصف التجديد هلذا الدين كما يف  -رمحه اهلل–وأقول: إن الشيخ أسامة بن الدن 

قال: )إن اهلل يبعث هلذه األمة على رأس كل مئة سنة من جيّدد  أن رسول اهلل  أبي هريرة حديث 

( والبيهقي والعراقي وابن حجر وإسناده 862،8620( وصححه احلاكم )1210رواه أبو داود )"هلا دينها( 

لرباء والعّزة اجلهاد والتوحيد والوالء وا -رمحه اهلل–وقد أحيا اهلل بالشيخ أسامة بن الدن  "صحيح

مة والثبات وغريها من املعاني ولذا أمسيته باجملدد يف عنوان الكتاب )جمّدد الزمان( ومل ال وهو اوالكر

 كما قال الناظم:

 انـــبـر جــوله المقامات الشهيرة في الورى *** قد قامها هلل غي

 *** ورسوله بالسيف والبرهانِ  ابه ــتــه وكــنــَه وديـــر اإللـــنص

 وكما قال الشاعر:

 اراُتهـــت ثــا أدركـــهــنــلبأسه *** ذال  وم خُ نـــرــفــت الــنــأين الذي ع

 حاتهـفــاُحه ما أُغمدت *** بالنصر حتى أغمدت صـفــمن في الجهاد ص

اُتهُ ـه لــذاتــط  لــاش قــْذ عـــاد ولم تكن *** مُ ــهـجــلذ  المتاعب في ال  ذ 

 ة ضحواتهـونـمـيــه مــاتــ*** روح ودةـمـحـه مــدواتـــودة غــعــســم

 الم يسهر دائباً *** ليطول في روض الجنان سباتهـرة اإلســصــي نــف
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 ل العالمين مماتهـــات كــمــمــات شخص واحد *** فـوه مــبــحســال ت

 ة صدقاُتهُ خف مفضوــط  ــعــتــ*** م ٌم ــل راحــى واألرامــامــتـيـَمن لل

 اُتهُ ــرفــل عــه بــيــلــرام عـــحــــوكعادة البيت المقدس يحزن البيت ال

 ا غزواُتهُ ـهـوبــا وركــهـ  لــبكت الصوارم والصواهل إذ خلْت *** من س

ذا هلولو يّسر اهلل لي اخلروج ألعدت طبع الكتاب وزدت عليه ضعفه وهذا أقل وأيسر ما أقدمه من وفاء 

على اإلسالم واملسلمني  َهٍمّل عدّو للجهاد واجملاهدين وعلى رغم أنف كّل متَّاإلمام على رغم أنف ك

والكتاب موجود ومنشور ومشهور وهو َأحبُّ كتيب إىل قليب وأرجو أن أكون  . من املباحث املارقني

وأغظت به أعداءه وكنت أمتنى أن يكون صدر بشكل  -رمحه اهلل–أسعدت به الشيخ أسامة بن الدن 

وأقول للمباحث إن القيود والكلبشات والزنازين االنفرادية  . هو عليه اآلن واهلل املستعان أحسن مما

والقهر والنهر والسباب والشتائم دليُل عجٍز وإفالٍس وهروٍب من الردود العلمية والشرعية وال تزيدنا 

ر لي لكتبت يف الشيخ أمين إاّل ثباتًا وقوًة ويأبى اهلل إال أن يتم نوره ولو كره الكافرون وواهلل لو تيس

أبي عمر البغدادي الشيخ حقه وكذلك يف الشيخ أبي مصعب الزرقاوي وتالظواهري كتابًا يس

أبي محزة املهاجر وغريهم من قادة اجملاهدين يف كل مكان وإن حاكمتم وأرعدمت وأبرقتم القائد و

الثقالن أني جمرم فقد  جرمية فليشهد -رمحه اهلل–وإن كان الكتابة يف الشيخ أسامة بن الدن 

 عاش محيدًا ومات شهيدًا أحسبه كذلك وال أزكي على اهلل أحدًا وهو كما قال الشاعر:

 ودـر الواحد المعبـيـغـاً لـومـ*** ي ن رأسك للطغاة ولم تدن ـــحــم تـــل

 وي  ورفده المرفودـقـو الـحـ*** ن ووقفت في صف  الضعيف ولم تمل 

 دودمـمـاله الــي ومـبـنـألجـــ*** ل تباع بضاعًة اً أن ـومـــرض يــلم ت

 دـ*** حكموا ولم يك حكمهم برشي رة األلى ـابـبـجـع للــركــت تــيــوأب

 يدـلوك للتوحـتـى قــل األلــتــ*** ق  يد رأسك عالياً ـوحـتـالـت بــعــورف

 يف الكافية الشافية: -رمحه اهلل–وكما قال ابن القيم 
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 دوا*** في جوف طير أخضر ري انـهـشـتــين اسلكن  أرواح الذ

وح واألبـشـيــفلهم بذاك مزي ة في ع  دانـــــهم *** ونعيمهم للر 

 بذلوا الجسوم لرب هم فأعاضهم *** أجسام تلك الطير باإلحسان

 هي *** مأوًى لها كمساكن اإلنسانــــتــنــا تــهـولها قناديل إلي

يخ وحياته وجهاده وتارخيه ورددت على دعاوى اخلصوم وأكاذيب وقد ذكرت يف هذا الكتاب سرية الش

أو  ًأالطغاة والشبهات اليت قيلت فيه وغري ذلك فمن وجد خمالفًة شرعيًة واحدة أو احنرافًا أو خط

غري ذلك فليأت به ولريّد عليه وليخرج لنا قرنه وليكتب ما ينكره وحجته يف ذلك وله نصف سنة 

جوابي عليه وُيعرُض قوله وقولي على الناس لُيعلم أّي الفريقني أهدى  ليفعل ذلك وإذا فعل كتبت

يس لديكم إال العّي يف اخلطاب والنكوص على لسبيال وأقوم قياًل، وأنا على يقني أنكم لن تفعلوا ف

خزي أهل اجلهل والصغار واألعقاب والعجز عن اجلواب ومن يفعل أو يريد أن يفعل خياُف ظهور العار 

على مثل هذا فسيبقى وصمة عار عليه وعلى أهله وذويه وسنحاكمه أمام الواحد  ومن حياكم

وأما تأليف كتاب )وجوب استنقاذ املستضعفني من سجون  القهار وعند اهلل جتتمع اخلصوم.

الطواغيت واملرتدين( فهو كتاب فيه تصوير لشيٍء من واقع السجون يف سوريا ومصر وغريها من 

سعود وما جيري فيها من تعذيٍب وانتهاكات وظلٍم وقهر للعباد وسحٍق  البلدان وكذلك سجون آل

لكرامِة الناس ومنٍع حلقوقهم وذكرت ذلك يف عشرات الصفحات وذكرت أساليب التعذيب 

املستخدمة واملمنهجة اليت جتري وَأحلت إىل املراجع والكتب واملصادر اليت توثق ذلك وبينت أن 

جون وأنه جيب إنقاذهم والسعي يف فكاكهم وإظهار قضيتهم وهذا املسلمني يستضعفون يف هذه الس

أمٌر أصبح مشهورًا اآلن بعد أن ثارت الشعوب على عدٍد من هؤالء الطغاة كما جرى على معمر 

القذايف يف ليبيا حيث إن أبرز قضية ثار الشعب من أجلها هي السجون واألمثلة كثرية على أن واقع 

السكوت عنه وقد كان من أبرز ما بعث اهلل موسى وهارون حني ذهبا  السجون فظيع ورهيٌب ال حيل

إىل فرعون إىل إخراج بين إسرائيل وعدم تعذيبهم وجاءت األدلة الشرعية بوجوب نصرة املظلوم 

: )انصر أخاك ظاملًا أو قال: قال رسول اهلل  ديث أنس حوالسعي يف فكاك العاني وهو األسري ففي 
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ل اهلل هذا أنصره مظلومًا فكيف أنصره إذا كان ظاملًا؟ قال: )حتجزه أو متنعه مظلومًا( قيل يا رسو

بسبع  قال: أمرنا النيب  وعن الرباء بن عازب  "(6112رواه البخاري )"من الظلم فإن ذلك نصره( 

وعن  "(2166( ومسلم )0241رواه البخاري )"فذكر احلديث وفيه ) ونصر املظلوم ( –ونهانا عن سبع 

 "(1021رواه البخاري )"قال: )فّكوا العاني وأجيبوا الداعي وعودوا املريض(  عن النيب  وسى أبي م

ولكن املباحث وأولياء أمر املباحث )وزير الداخلية السابق )نايف بن عبد العزيز( والالحق )حممد بن 

ون ويقهرون نايف( ال يريدون نصر املظلوم وال الظامل وهم يريدون أن تبقى أيديهم مطلقة يعذب

ويسجنون ويفعلون األفاعيل بال رقيب وال حسيب أما أن ُيحجزوا وُيمنعوا من الظلم فهذا ماال يهوونه 

ويشتهونه والسجن يف اإلسالم له أحكام وآداب وأخالق جيب تطبيقها وعدم جتاوزها والذي كتبته يف 

وشريعته يف واٍد والواقع يف واٍد الكتاب وعشته هذه السنني يف سجن )احلائر اجلائر( يبني أن اإلسالم 

فأما احلبس الذي هو اآلن فإني ال أعرف ]عن السجن يف زمانه:  -رمحه اهلل–آخر، يقول ابن هبرية 

أنه جيوز عند أحد من املسلمني وذك أنه ُيجمع اجلمع الكثري يف موضع يضيق عنهم غري متمكنني من 

كله حمدث ولقد حرصت مرارًا على فّكه فحال الوضوء والصالة ويتأّذون بذلك حبّره وبرده فهذا 

وأقول إن املمارسات واالنتهاكات واألنظمة  انتهى.[دونه ما قد اعتاده الناس منه وأنا يف إزالته حريص

اليت جتري علينا يف هذه السجون ال جتوز عند أحد من املسلمني وهي ظلٌم نهى اهلل عنه وقهر للرجال 

س ولئن كان ابن هبرية شكى بعض صور السجن يف زمانه وقال ذلك وإرهاب وترويٌع واستخفاف بالنا

فإمنا جيري وزيادة يف بعض البلدان، وأما عندنا يف هذه السجون اخلمسة )احلائر، والدمام، والطرفية 

يف بريدة، وذهبان يف جدة، وعسري( فمختلف، أما اجلماعي ففي عدٍد من األجنحة تكون دورات املياه 

ى من يدخل إىل اخلالء بسماع الناس ألصوات قضاءه للحاجة ويتأذى من معه يف مكشوفة حبيث يتأّذ

الغرفة بسماع ذلك وبشّم الروائح الكريهة اليت حتّول الغرفة إىل أمٍر ال يطاق فكيف إذا ُجمعوا بأعداٍد 

عة بلسان احلال واملقال )كّلنا ذاك الرجل( والكل يعلم أن الشري اكبريٍة وانكسرت احلواجز وقالو

قضاء احلاجة وكان باإلمكان معاجلة ذلك وحتى إن األسرى حني  دبعاد عنإلجاءت باألمر بالبعد وا

يقومون بتغطية الدورات بأكياس أو غريها يدخل العسكر ويزيلونها، وأما االنفرادي فزنزانته هي 
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..اخل( وأنا على )غرفة النوم واملطبخ واجمللس واملقلط واحلمام  والصالة واملكتبة واملسجد واحلوش.

هذا احلال منذ سجين أي من تسع سنني وأنا يف االنفرادي وممنوٌع من اجلماعي بأمٍر من وزير 

الداخلية احلالي )حممد بن نايف(، وأما الضرب وأما السحب وكسر العظام وإسالة الدماء وحلق 

صل اليدين بالرجلني الشعور ونتف اللحى وتقييد الناس يف األيدي واألرجل وأحيانًا خلف الظهر وو

حتى أوقات الصلوات فحّدث وال حرج وقد حصل لي كل ذلك حتى صليت يف بعض احلاالت بال 

وضوء حتى ال خيرج وقت الصالة مع أني كلمتهم يف ذلك وقلت )الصالة، الصالة( فقالو: ممنوع، 

ملاضية حتى وأما تأخري املرضى عن العالج واخلروج إىل املستشفى فحّدث وال حرج يف السنني ا

السجانني، وأما بهذلة السجناء ومنعهم  نتضاعف املرض لدى أناس بسبب اإلهمال والتعسف م

فكم هدمت بيوٌت وطلقت زوجاٌت بسبب السجن والسّجان زيارة ال تكفي واتصال ال ، ذلك كحلقوقهم ف

ق والتسهري يشفي ومع كل االعرتاضات والشكاوى فال سامع وال جميب، وأما التعليق أثناء التحقي

والتعذيب النتزاع االعرتافات فمئات السجناء قد مّروا بذلك وكلٌّ له قصة  وحكايٌة، وأما إتعاب 

وإرهاق األهالي والنساء واألطفال يف السفر والسهر والنفقة واالستئجار وغري ذلك فأمٌر عظيم 

أجل ساعة زمان، و أّما وكبري ويا ليته على وقت يكفي مع املزور ولكن يأتون من مسافات بعيدة من 

اخللوة بالزوجات )الزيارة اخلاصة( فثالث ساعات كّل شهر مع نكٍد ونغٍص قبلها وبعدها يف تفتيش 

 قبيح وخبيث وسافٍل من قبل السجانات للنساء الزائرات خلعن فيه احلشمة واحلياء واملروءة واألدب.

انني بسبب التعذيب أو العزل وهناك أعداد من السجناء فقدوا عقوهلم وأصبحوا يف عداد اجمل

االنفرادي أو السحر من قبل احملققني وقصصهم مشهورة معلومة وأهاليهم يعلمون ذلك فعالم ال 

يكتب مثلي عن السجن والسجان ويكشف كل هذه الفظائع لُيحاكم اجملرمون الظاملون البعيدون 

ا من اليهود والنصارى واملشركني عن شريعة رب العاملني اليت أمرت باإلحسان إىل األسرى ولو كانو

رمحه –يقول عروة بن الزبري  فكيف إذا كانوا من املسلمني واجملاهدين والعلماء والدعاة واخلطباء؟!

: مّر هشام بن حكيم بن حزام على أناس من األنباط بالشام وقد ُأقيموا يف الشمس فقال: ما -اهلل

يقول: )إن اهلل ُيعّذب الذين  هد لسمعت رسول اهلل شأنهم قالو: ُحِبُسوا يف اجلزية فقال هشام: أش
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وعن هشام بن حكيم بن حزام رضي اهلل عنه قال: مّر  "(2604رواه مسلم )"يعّذبون الناس يف الدنيا( 

بالشام على ُأناس وقد ُأقيموا يف الشمس وُصبَّ على رؤوسهم الزيت فقال : ما هذا؟ قيل: ُيعذبون يف 

رواه مسلم "يقول: )إن اهلل يعذب الذين يعذِّبون يف الدنيا(  عت رسول اهلل اخلراج فقال: أما إني مس

ارسه األنظمة والدول على الناس كما كان متوال خيفى على املتابع كم هو التعذيب الذي  "(2604)

جيري يف سجون معمر القذايف وحسين مبارك وزين العابدين بن علي وعلي عبد اهلل صاحل وال زال 

سجون بشار األسد وغريه والكتاب كتاٌب عاٌم عن السجون يف بالد املسلمني وما جيري فيها، جاريًا يف 

وما هو الواجب جتاه هذه القضية وقد انكشف الغطاء وخرج املخبأ عن ظلم السّجانني وبغيهم 

: )صنفان من أهل النار مل أرهما قوم : قال رسول اهلل وعدوانهم على الناس وقد قال أبو هريرة 

معهم سياٌط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساٌء كاسيات عاريات مميالت مائالت رؤوسهن 

كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن رحيها وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا 

: )يوشك إن طالت بك ُمدة أن قال: قال رسول اهلل  وعن أبي هريرة  "(2028رواه مسلم)"وكذا(

 "(2812رواه مسلم)"ًا يف أيديهم مثل أذناب البقر يغدون يف غضب اهلل ويرحون يف سخط اهلل(ترى قوم

يقول: )إن طالت بك مدة أوشكت أن ترى قومًا يغدون يف  يقول: مسعت رسول اهلل  وعنه أيضا 

كر ذ أمامة أبي وعن  "(2812رواه مسلم)"سخط اهلل ويروحون يف لعنته يف أيديهم مثل أذناب البقر(

أو قال: خيرج رجال من هذه األمة يف  –قال: )يكون يف هذه األمة يف آخر الزمان رجال  أن رسول اهلل 

رواه أمحد "آخر الزمان معهم أسياط كأنها أذناب البقر يغدون يف سخط اهلل ويروحون يف غضبه(

الليالي وأواخر  وكم ضربونا بالعصي ولّوحوا بها وكم دخلوا علينا يف ظالم "( وإسناده حسن22011)

الليل وهم بألبستهم السوداء وبراقعهم يصيحون ويعربدون وكل ذلك باسم النظام وكما قال 

 الشاعر:

 باغي وال المحتالــمال للجنود ذوي العصي ومالي *** ما كنت بال                      

 ة األغوالمهجـن كـيـوث بــتــًة*** مـتغــا بــنــيــما بالهم هجموا عل

موا*** ببسالة للــــقــقد كشروا عن نابهم وت  اليـــثـن أمــأر مــثــد 
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 ان عالــم*** ومضوا كسيٍل من مكــهــحملوا العصي غليظة كقلوب

 وُم نزالــوَم يــيــن*** حرٍس كأن  الـــكل هذا الحشد من جنٍد وملَِم 

 الـــتــر قــيـغـجب ما أرى*** إضرام معركة بـإن أعــوإذا عجبُت ف

 فيذ أمر الواليــنـعنى وال *** عقل سوى تــدٍف وال مــضرٌب بال ه

 ه الــــتكي *** لكن لمن يشكو أذى الجـــشـكم بيننا من ذي سقام ي

 ر مبالـيـ*** يعدو الجهول عليه غ وء بعمره ـــنــخ يــيــكم بيننا ش

 وط نكالــ*** لم ينج من ضرب وس رف ٍه ـافع ومُ ــن يــا مـنـنـم بيـــك

وواهلل إن املباحث والطوارئ الذين يف السجون هم أوىل وأحّق من تشمله هذه األدلة واألحاديث النبوية 

وأنهم أهل النار واللعنة اإلهلية والغضب والسخط اإلهلي يف كل غدوة ورواٍح يغدونه أو يروحونه 

وخرج ذلك يف اإلعالم واشتهر  والكل رأى ما تسّببوا به لكسر يد والدتي )عّزة بنت ناصر الزهراني(

وكذلك باشروا وكسروا أنف أخي )حممد بن أمحد آل شويل الزهراني( وبقي أسابيع واجلبس على 

ماء الشيء العظيم دوجهه وكادوا أن يكسروا يده ولوال أن اهلل سّلم حلصل لي من الكسور وسيالن ال

ب الذي متارسه وزارة الداخلية بأوامر ماء الذي حدث لي صرفهم عّني وهذا كله هو اإلرهاغولكّن اإل

وتعليمات وتوجيهات )وزير الداخلية السابق والالحق احلالي( وينفذ ذلك املباحث والطوارئ يف 

يف سريته وسنته وال  السجون اخلمسة على مدى سنني وهذا ال يقّره اهلل يف كتابه وال النيب 

ابي هذا خمالفًة شرعية أو احنرافًا أو خطئًا خلفائه الراشدون واإلمجاع على حرمته ومن وجد يف كت

فليكتبه ويذكر حجته على ذلك ألقوم بالرد عليه وُيعرض قولي وقوله على علماء الشرق والغرب 

ليتبني أّي الفريقني أهدى سبياًل وأقوم قياًل،  وأنا يف انتظار ذلك أكثر من عشر سنني ومل يأتين 

يف  -رمحه اهلل–قال ابن اجلوزي  كنتم صادقني. رهانكم إنفافعلوه اآلن إن كنتم عادلني وهاتوا ب

قال أبو بكر املروزي: ملا ُسجن أمحد بن حنبل جاء السّجان فقال له: يا ]: "(412مناقب اإلمام أمحد )"

أبا عبد اهلل احلديث الذي ُروي يف الظلمة وأعوانهم صحيح؟ قال: نعم قال السجان: فأنا من أعوان 

فأعوان الظلمة من يأخذ شعرك ويغسل ثوبك ويصلح طعامك ويبيع ويشرتي الظلمة؟ قال أمحد: 
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كالمه، وحديث أعوان الظلمة سبق ذكره بألفاظ خمتلفة  ىنتها [منك فأما أنت فمن أنفسهم

والذي فيه ) وأعانهم على ظلمهم ....إىل آخره( فاإلمام أمحد هنا يقول للسجان بأنك من الظاملني 

 ذلك رمحه اهلل  وكما قال الشاعر عن السجن والسجان: عوانهم وصدق يفأولست من 

وا لألذىــيــانــه زبــــيــــف  ي فنه الملعونـوا فـــصـــصــخـــوت*** ة أُِعد 

 نـــيـنـر ذات حـــشــم للـــهــفــــوأك***  قولهم بأكفهمــدون عـــلــبــتـــم

 ونـــأفـــدي مـــــي يـــــأداة ف لٌّ ــــك*** مـهـاطــيـال فرق بينهمو وبين س

 ك ثمينــديـٍز لــنـى كــلـروا عــثـــع*** ادمين كأنهمـقــون الــفــقــلـــتـــي

 ل أسلوٍب خسيسٍس دونِ ــــــــكـــوب*** اـــصـــبالرجل بالكرباج باليد بالع

 تيمي وجوزي وابن خلدونفي عقل *** لو أنه راً ــكـفــرون مد  ـــــقــــال ي

 ى أو تقى هارونــسـيـد عــي زهـــف*** ٍح لو أنهــالـــصــون بـــبئــعــال ي

 العرجونــراه كـــه تــنــهر مـظــوال*** طمٌ ــو محـــال يرحمون الشيخ وه

 ونــنــــــوٍة وجــسـقـــــزادوا أذاه ب***  ال يشفقون على المريض وطالما

 ته بكل ُمجونـامــمـــوا عــــــئــوط*** بة وعمامةٍ ــٍم ذي هيـــالـــم عـــك

 ت هوان الدينـانــا هــــهــنــــكـــــل*** ا عبثوا بهاــــلو لم تكن بيضاء م

 بِّ والتلعينـسـالــو بــمـــهـرتــــــأغ*** ةٌ ــيــحـه لـتــــنـوٍم زيــِر قــيـبــوك

 ه الستينـنـيـنـسـب أواـــبــــعــــم يــل*** ه :انتفها بكل وقاحةٍ ــــوا لـــالــــق

 ن أًذى وفتونـي مــــالقــــــا يــمــم*** ى يا ويلهـس أو أبــاعـــقــإذا تـــف

 و ملعون ؟ـنـٌن بـيـــالعـــــم مـــــأم ه***  ون آلدمٍ ــمـتـنـك يـــئــرى أولــــأت

 ومن ياسينموٍد ـحــل مـــثـــن مـــم*** وـــــمـهـنــة مــيـن اآلدمــاهلل أيـــت

 نـــيــة وأمــيــطـــــادٍة وعـــمــــوح***  صطفىــمن جودة أو من دياب وم
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 دينـــب  الــهم غير سـيــن فـــــال دي***  مهمــال تحسبوهم مسلمين من اس

 انونــى قـٍب ال حمــعــوف شـــــال خ***  بٌ ــاسـحــال دين يردع ال ضمير م

السب واالستهزاء والسخرية بالدين وأهله يف كثري من السجون يف بالد ولقد رأينا ومسعنا وقرأنا عن 

ما السب والشتم وألفاظ الشوارع والعبارات أاملسلمني ورأيناها ومسعناها من املباحث والطوارئ و

السوقية واجلارحة فما سلم منها سجني إال أن يشاء اهلل وأما منع الكالم وقطع الصوت ونهر الرجال 

حر ال ساحل له وكذلك وضع احلبال يف األفواه بعاقبتهم على سفاسف األمور فوحماسبتهم وم

جلها أمن  نصق على الفم واجلرمية أنه تكلم مع جاره وسولف والسوالف يف السجن حرام تهاالوال

من اتصاله وزيارته بأهله ألنه سولف مع جاره مينع الكرامة وتؤخذ من أجلها أغراض السجني ورمبا 

  :اعروكما قال الش

 يء طالما استاقونيـــــولغير ش*** ل ضبط وريقة أو إبرةــجأن ــم

 النوم ليس يباح للمسجونــــــف *** إن نمت توقظني السياط سريعة

 روا الحديث على كاألفيونــظــحى***لكراذهب بـنــا لــنـدثــحــوإذا ت

 لكتب للتخزينع اــيــمــذوا جــأخ***تناـــراءة وقـقــا بالـنــغلـــوإذا ش

 مل المصاحف وهي خير قرينــح***واــوإذا تلونا في المصاحف حرم

 ار والبنزينــنــود الـــت وقــانـــك***سٍ ـالنــــينا بصنع قـــلــســـوإذا ت

 جمعوا المسابح من نوى الزيتون***ا بصنع مسابحٍ ــــــنــيــلــســوإذا ت

 كتب وغالب السجناء يقيدون بثالث جملدات وحيرم مصحف وبال وقد مر علي أوقات بل أسابيع بال

الزيادة على ذلك ويتعذرون بأعذار واهية وغري مقبولة وهلا حلول لو أرادوا ولكنهم ال يريدون وأما 

هم املشروعة ومعاجلة ما يشكون منه من بتهميش املضربني عن الطعام وعدم االستجابة ملطال

ن اجلوع بئس الضجيع فكيف إذا قارن ذلك السجن ممارسات أو مظامل فقصة طويلة ومؤملة أل

ما العنصرية يف التعامل مع املسلمني ممن ال حيمل جنسية آل سعود فقصة أخرى أوالوحدة والغربة و
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 يستحي منها كل مسلم واملسلمون املأسورون يف سجون آل سعود من اليمن والصومال ومصر

ا اهلل به عليم فقد بالغوا يف التسلط عليهم عندهم من القصص واألخبار م وباكستان وأفغانستان

وانتهاك حقوقهم بكل وقاحة ومحاقة حتى استعدوا عليهم الشعوب بسبب هذه األساليب اليت ال 

اها  اهلل وال رسوله وال املؤمنون وال حتلها شريعة اإلسالم واهلل املستعان وقد ذكرت يف الكتاب ما ضير

نهم يظنون أن الناس أالذي يغضب املباحث من ذلك أم  يبكي العيون وتقشعر منه األبدان فما

كمزرعة دواجن مليئة بالدجاج األبيض يذحبون ما شاءوا وينتفون ريش من شاءوا ويسلخون جلد 

من شاءوا ويبقون يف القفص من شاءوا ويقطعون رجل من شاءوا وهكذا إىل األبد وهذا يقود إىل 

 على عدم تسليم أنفسهم إىل السلطات األمنية ني حرضت املطلوبنيأمسألة أخرى ذكروها وهي 

ري يفأقول بعد وصف حال السجون وبعض ما جيري فيها من ظلم وعدوان وقهر وطغيان وبعد تصو

ويالت وعالقتها بأمريكا وكفرها وردتها نعم فاملسلم مأمور أن يفر بدينه من الفنت وقد دواقع هذه ال

من الدين الفرار من الفنت ( وأورد فيه حديث أبي سعيد بوب البخاري أحد أبواب كتاب اإلميان باب 

يوشك أن يكون خري مال املسلم غنم )اخلدري رضي اهلل عنه  أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال 

( وقد مجعت يف ذلك 01) "رواه البخاري"يتبع بها شعف اجلبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفنت( 

تارخيية للمطلوبني(، ومل يذكرها املباحث وكاتب هذه الدعاوى وال رسالة ونشرتها بعنوان )قصص 

أدري ملاذا وذكرت فيها كيف هرب واختفى األنبياء والرسل والصحابة والتابعون والعلماء والصلحاء 

عرب التاريخ يف وضع العروض واإلغراءات املالية ملن  ةمن طالبيهم وبينت كيف تشابه الظلمة والطغا

اء والرسل العتقاهلم وسجنهم كما حصل يف قوائم املطلوبني وأنا منهم وأن مسألة يدل على األنبي

حني خافوا على أنفسهم وعلى  ئسار لألعداء قد ذكرها الفقهاء والعلماء وطبقوها عمليًاتاالس

ضائلهم فت يف مناقبهم ودينهم ومنهم سعيد بن جبري والشعيب وسفيان الثوري وأمحد بن حنبل وعدُّ

تأسر ونستسلم يف هذا الزمان ملن يضعنا يف سجون هذا حاهلا وبعض ما جيري فيها وملن فلماذا نس

يقربنا قرابينًا لألمريكان بل خنتفي إن استطعنا أو نقاتل حتى املوت فبطن األرض خري من ظهرها 

قاتل وإذا خشي األسر فاألوىل له أن ي] : "(088/4-081ابن قدامة رمحه اهلل يف املغين)"يقول ، حينئذ 
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حتى يقتل وال يسلم نفسه لألسر ألنه يفوز بالثواب والدرجة الرفيعة ويسلم من حتكم الكفار عليه 

بالتعذيب واالستخدام وإن استأسر جاز ملا روى أبو هريرة أن النيب صلى اهلل عليه وسلم بعث عشرة 

ا أحس بهم عاصم عينًا وأمر عليهم عاصم بن ثابت فنفرت إليهم هذيل بقريب من مائة رجل رام فلم

حابه جلأوا إىل فدفد )أي مكانًا صلبًا غليظًا( فقالوا هلم: انزلوا فأعطونا أيديكم ولكم العهد صوأ

مة كافر فرموهم بالنيل فقتلوا ذاحدًا فقال عاصم: أما أنا فال أنزل يف  موامليثاق أن ال نقتل منك

ة فلما استمكنوا نَِّثدنهم خبيب وزيد بن العاصمًا يف سبعة معه ونزل إليهم ثالثة على العهد وامليثاق م

منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها رواه البخاري فعاصم أخذ بالعزمية وخبيب وزيد أخذ 

واحلديث عزاه ابن قدامة إىل  نتهى كالمه.[ابالرخصة وكلهم حممود  غري مذموم وال ملوم

( أورده يف كتاب اجلهاد والسري باب 4111قال متفق عليه وإمنا هو يف البخاري فقط )و نيحيحصال

وهو حديث طويل قال ابن حجر  [القتل دهل يستأسر الرجل ومن مل يستأسر ومن ركع ركعتني عن]

ويف احلديث أن لألسري أن ميتنع  "(1186البخاري)"هذا احلديث الذي كرره  درمحة اهلل يف الفتح عن

أنه جيري عليه حكم كافر وهذا إذا أراد األخذ من قبول األمان وال ميكن من نفسه ولو قتل أنفة من 

ستأمن قال احلسن البصري : ال بأس بذلك وقال سفيان ين أبالشدة فإن أراد األخذ بالرخصة له 

يف كتاب  نتقىوأورد هذا احلديث اجملد ابن تيمية يف امل انتهى كالمه.[الثوري: أكره ذلك

الشوكاني يف نيل األوطار "قال  [قاتل حتى يقتلوله أن ي باب من خشي األسر فله أن يستأسر]اجلهاد

نه جيوز أوقد استدل املصنف رمحه اهلل تعاىل بهذا احلديث على : ] "(22/1األخبار ) ىمن أسرار منتق

باب هل ]ملن يقدر على املدافعة وال أمكنه اهلرب أن يستأسر وهكذا ترجم البخاري على هذا احلديث

هل يسلم نفسه لألسر أم ال ووجه االستدالل بذلك أنه مل ينقل أي  [يستأسر الرجل ومن مل يستأسر

أن النيب صلي اهلل علية وسلم أنكر ما وقع الثالثة املذكورين من الدخول حتت أسر الكفار وال أنكر ما 

وقع من السبعة املقتولني من اإلصرار على االمتناع من األسر ولو كان ما وقع من إحدى الطائفتني 

نه جيوز ملن أنكار على ترك اإل أصحابه بعدم جوازه وأنكره فدلَّ ماهلل عليه وسلم ىصل ز ألخربئغري جا

أبي  ي بنوهذا احلسني بن عل انتهى كالمه.[يستأسر  ال نأة له بعدوه أن ميتنع من األسر وقال طا
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وسلم يف آخر حلظاته يقول لقائد اجليش  هطالب رضي اهلل عنهما سبط رسول اهلل صلى اهلل علي

اخرت مين إحدى ثالث ،إما أن أحلق بثغر من الثغور وإما أن أرجع إىل املدينة وإما أن أضع  ]ذي القاه :ال

قبل منه ذلك وكتب فيه إىل عبيد اهلل بن زياد فكتب إليه: ال أقبل منه ف [يدي يف يد يزيد بن معاوية 

هل أمن  ة عشر شابًاحتى يضع يده يف يدي فامتنع احلسني فقاتلوه فقتل معه أصحابه وفيهم سبع

من الفرسان  نفسًا ربعونأأن يستأسرومعه مخسة و ىحلسني وأبابيته ثم كان آخر ذلك أن قتل 

وحنو مائة راجل فاختار رضي اهلل عنه املوت بعزة وكرامة وأال يذل نفسه لعبيد اهلل بن زياد وانظر يف 

واهلل ما تدعون  ]وة بن الزبري وكما قال عر "(0226اإلصابة يف متييز الصحابة ترمجة رقم )"ذلك 

وقد ألف أهل العلم مؤلفات عن املتوارين أي املختفني من  [الرجل حتى حيمل السيف فيموت كرميًا

نا يف ذلك متبع ال مبتدع ولكن املباحث قوم ال يفقهون أطالبيهم وهذا الذي ذكرته وقررته ونقلته ف

ه اهلل عن الذين يبيعون دينهم بعرٍض من وال يعلمون وال يعقلون وكما قال احلسن البصري رمح

واهلل لقد رأيناهم صورًا وال عقول وأجسامًا وال أحالم فراش نار وذبان طمع يغدون  : ]الدنيا يسري

ال فأين هم من إو "(08111رواه أمحد )["بدرهمني ويروحون بدرهمني يبيع أحدهم دينه بثمن العنز

 على مذهب اإلمام أمحدبهتانًا أن شيوخهم وعلمائهم أمحد بن حنبل الذي يزعمون ويدعون زورًا و

ابن اجلوزي يف مناقب أمحد بن حنبل "وهم على درب شيوخهم أمل خيتف من ملوك بين العباس يقول 

إبراهيم بن هانئ قال إبراهيم: اختفي عندي أمحد بن حنبل  دمحد أيام الواثق عنأاختفى ]: "(141)

حتى أحول إليه قلت: ال آمن عليك يا أبا عبداهلل فقال: فإذا  ثالثة أيام ثم قال: اطلب لي موضعًا

اهلل عليه وسلم يف الغار  ىرسول اهلل صل ىفعلت أفدتك وطلبت له موضعًا فلما خرج قال لي: اختف

 [ثالثة أيام ثم حتول وليس ينبغي أن يتبع الرسول صلى اهلل عليه وسلم يف الرخاء ويرتك يف الشدة

ه خياف على نفسه الفتنة والعذاب والسياط ومن العاقل الذي يقول وذلك أن انتهى كالمه.

وال ذمة يقول أمحد بن  اًلإبالتسليم للجالدين واجلزارين والسجانني  الذين ال يرقبون يف مؤمن 

لست أبالي باحلبس ما هو ومنزلي إال واحد وال قتاًل بالسيف إمنا أخاف فتنة السوط  ]حنبل رمحة اهلل

رب فسمعه بعض أهل احلبس وهو يقول ذلك فقال: ال عليك يا أبا عبداهلل فما هو وأخاف أن ال أص
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وكثري من العلماء والدعاة وأهل العلم  [إال سوطان ثم ال تدري أين يقع الباقي فكأنه سري عنه

يقولون ذلك ال يبالون باحلبس وإمنا خيافون من التعذيب والتهديد والضغط الذي يواجهونه لكي 

لوا وخيضعوا للطغاة والظلمة مع أن السجن والعزلة اليت فيه لو مل يصحبها تعذيب هي ديغريوا ويب

بالطاعات والعبادات والذكر والعلم وإال  هال ملن لطف اهلل به فآنس وحشته وشغلإعذاب وكرب وشدة 

 قلب املعاناة يف سجون سوريا : فالسجن جنات ونار" يقول الشاعر وهو يف

 نا المغامر والغمارات ونار وأـــنـالسجن ج

 ذكريات مريرة واالصطبارـدجى والـــأنا وال

 عارسُّ سعير وال يحرقها الـال ىطامح تصلـوم

 ما طلع النهار دنا وعليَّ ـلع النهار على الــط

 م الكبارمسجون يلفني وتضمني الهـل الــيــل

 عري والمصابرة الشعارـد اآله شــعــــواآله ب

 وشــــــوٌق وانــتــظــار لــســعـــةٌ ل آه ــكـــول

 ارـغـوأنا الكبير على أسى قلبي ويجهلني الص

 روحي طليق في السماء والجسم يحكمه اإلسار

ار لألعداء وكذلك الشيخ سوقد كتب الشيخ أبو حممد املقدسي كتابًا يف هذه املسألة االستئ

وقلت شافاه اهلل ألنه  [ الدنية املنية وال ]عبدالعزيز الطويلعي شافاه اهلل له رسالة يف ذلك بعنوان

حتى أصبح وعلى رأسهم رئيس التحقيقات الضابط خالد احلميد سحر يف السجن من قبل احملققني ]

وهو صورة من الصور التى تعزز ما أقوله من عدم التسليم للجالدين واجلزارين من  [يف عداد اجملانني

ال التهويل إة والوقائع ليس لدى املباحث املباحث والطوارئ ومع كل هذه البحوث والقصص واألدل

ابن هشام يف السرية النبوية "والصياح والقيود والكلبشات فال علم وال هدى وال كتاب منري وقد قال 

وكان مما قيل من الشعر يف احلبشة أن عبداهلل بن احلارث بن قيس بن عدي بن سعد بن ]: "(024)
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لنجاشي وعبدوا اهلل ال خيافون على ذلك أحدًا وقد سهم حني أمنوا بأرض احلبشة ومحدوا جوار ا

 جوارهم حني نزلوا به قال: يأحسن النجاش

 وا بالغ هللا والدينـرجــان يــن كـــ*م** لغن عني مغلغلةـاً بـبـا راكـــي

 ونـتـفـور ومـــهــقـة مـكـن مـطـبـب ***دـكل أمرئ من عباد هللا مضطه

 ي من الذل والمخزاة والهونـجـنــت ***ةــعـد هللا واسـالا بــدنــا وجــأن

 ر مأمونـيـب غـتيـات وعــمـمـي الـــفال تقيموا على ذل الحياة وخزي ف

 وا في الموازينـالـي وعـبـنـول الـــق***ول هللا واطرحواـا رسـنـعـبـنا تإ

 ونيـغـطـيـو فــلـعـك أن يــب عـائـذو *** فاجعل عذابك بالقوم الذين بغوا

وسلم مل يسلم نفسه للكفرة بل اختفى وهاجر وهذا نيب اهلل موسي  هرسول اهلل صلى اهلل عليوهذا 

بك ليقتلوك فأخرج إني لك من الناصحني خرج منها خائفًا يرتقب  ن املأل يأمترونإحني قيل له 

أن ويدعو بالنجاة وقال يف سورة الشعراء )ففرت منك ملا خفتكم( ثم أوصى اهلل إليه بعدما أرسله ب

يسري بقومه لياًل وهكذا وقد ذكرت ذلك بالتفصيل يف )قصص تارخيية للمطلوبني( ونقلت أقوال 

وكالم املفسرين واملؤرخني عن هذه القصص ومل أنسج ذلك من خيالي وأوهامي بل مجعته من 

كر أمهات الكتب املعتربة لدى املسلمني ولكن أين املباحث وأين الكتب والعلم والتأصيل لديهم وقذ ذ

وحينما أرسلت إليه إيطاليا :]( 12)[عمر املختار شهيد اإلسالم واسد الصحراء ]صاحب كتاب 

إني ال أرضي بهذه الشروط وأفضل املوت جوعًا وعطشًا وال ألقي بنفسي وإخواني  بشروطها املزرية قال

ا قدر وحصل ولوال أن اهلل قدر لي م انتهى كالمه.[بني أيدي اإليطاليني يتصرفون فينا كيف شاؤوا

ما حصل ما سلمت نفسي للمباحث وكنت على هذا أنهم ال يأخذوني إال جثة هامدة ولكن خانين من 

نا  يف أاستلم املليون والدرع من وزارة الداخلية السابق فاعتقلت واحلمد هلل على قضائه وقدره وها 

والضرب والسحب  السجن االنفرادي منذ تسع سنني واجهت اإلرهاب والتعذيب والقهر واإلهانة

صبحت ال أملك من الدنيا شيئًا أوالسب والشتم وحيل بيين وبني زوجيت ومنعت من حقوقي حتى 
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يق الذي مارسه )حممد بن نايف وزير الداخلية احلالي( علي لكي أردد ما يريد وما يقول يبسبب التض

 وما يشتهي هو وأبوه وأسرته وكما قال الشاعر :

 بيناـاً مــاقــفــق خــحــع الــرفــــ** ل* ت ـذل روحنا في كل وقسنب                     

 جرمينا ــمــروش الــه عــدك بـــ* ن**ا لحق ـنـشـفإن عشنا فقد ع

 اــنـــالم ديـــد اإلســـشــــي أنــــينا*** ألنـجـإلهي قد غدوت هنا س

 اــنــيــلـبــكــود مــيـقـالــم بـــادوا*** أراهـــالحق نبوحولي إخوة 

 اـنـيـرار فـن األبــط مــى رهــلــب قاموا *** عـطغاة الحكم بالتعذي

 ناـيـذبــعـاط مــيـــســالــوراًبـــا *** وطـنـفطوراً حرقوا األجساد م

 يناـمـالـظـروق الــا يــق مـطـنـيـ*** لحر جهراً ـلون الـتـوطوراً يق

 اــونـنـمـون الــابـهــال ي الــــاقي*** رجــالشهادة يا رف ىوقد الق

 ى ما لقيناـلــوط أحـسـم الـعـطـــهالً*** فـم مـكـحـفمهالً يا طغاة ال

 روح فيناــــوما عابوا عليه سوى جراح*** تصيب الجسم دون ال

 سوم الصالحيناــن جــة مــكــمــفر يوما *** بـكــلقد نالت سياط ال

 اـنـيـقــل ازدادوا يــا بــومــه يـــفما ضر الصحابة ما أصيبوا*** ب

 ليناــاً أوتــومــر يــفــكـذاب الـــ*** ع ىة ال تبالي حين تلقـيـمــس

 الحيناـصـداد الــي عــت فــانــكــ*** ف ا أرادواــردد مــوتأبي أن ت

 قيناـابــسـي الــوة فــى إخـقـلــنــات عدن *** لــنـوإن متنا ففي ج

ر سيئات أقوام ويرفع درجات آخرين وتستبني سبيل اجملرمني كما قال اهلل عز وهلل يف ذلك حكمة يكف

 ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے   ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ   ڻ ڻ] وجل

وغريها من اآليات يف االبتالء والتمحيص ولذا  {3-1العنكبوت:}[ۆۈ ۆ ۇ ۇ
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عد اهلل تعاىل من اإلحسان فصل يف ما أ]عقد ابن القيم رمحه اهلل فصاًل يف الكافية الشافية بعنوان 

 فقال[ للمتمسكني بكتابه وسنة رسوله عند فساد الزمان

 انــــاد ذي األزمــســد فــنــع ***  هذا وللمتمسكين بسنة المختار

 انـسـإلنــاه لــطــذي أعــ*** إال ال  قدر قدرهيس ـيــم لــظيــأجر ع

 بانيــشيـأحمد الاً ـ*** ورواه أيض هـــن لـنـي ســى أبو داود فوفر

 ***من صحب أحمد خيرة الرحمنىء مراأثراً تضمن أجر خمسين 

 إىل أن قال:

 انــــمـــع اإليـــرائــع شــيــمــي جــــف***زهاحلم ي أجراً  ز الخمسينـائــحــالــف

 وانـــــرضـــة الــعــيــن وبــيـبــمـــال ***و أحٍد أو الفتحأازها في بدٍر ــل حــه

 ي أعوانــوا أولـــانـــد كــقــم فــــوه***  د عدم المعينـان قـا إذ كــازهــحل ــب

 له من شانــون ألجــلــمــحــتــــمـــال*** ا يتحمل ـع مـيـضــس يـــيــرب لــــوال

 وانــــة األعـــلــدو وقــعــض الــيـــ*** ف بد الضعيف رضاه معـعـل الــمـحــتـــف

 انــرفــعــة الــقــيــقــة وحــبــحـــ*** وم ين صادقـقــى يـــلــدل عــــا يــــمـــم

 اكر الشيطانـــسـن عـيــار بـــصــاألن*** ة ــتلــاً قـــرابـــتــــه ذالً واغــيــفــكـــي

 ق الثانيـريــفـه الــيـوافيـــع ــرجــــ*** ت زوه إنــغـة تــرقــوم فـــل يـــي كـــــف

 انـــبـسـال حــب ىً دــن عــيـاه بــقــلــن الذي*** يـع ممستضاـب الـريـغـل الــســف

 انـــســب اإلحـــوجـــو مـــذي هـــــال *** مدى وتطاول العهدـد الـعـد بــذا وقـــه

 رانـيـنـر ذي الـــن حـــاءه عـــشـــ*** أح مراً فسلجـض ــابــقـان كــذاك كــــــول

 د المنانـواحــم الــلـه عــيــــفـــــكــــ*** ي هــبـلــي قـــذي فــا الـــم مـــلـــوهللا أع

 انــــســـــــــإلنـــــاه لـــآت ذيـــــال الإ***  قدر قدرهـس يـيـر لــب أمــلــقــي الـــف
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 رآنـــقــم للــيـكـحـتــر والـــكـــشـــ*** والـًى ع رضــر مــبــد وصـــيــوحــر وتـــب

 سانــل واإلحـضـفــي الــولــذاك مــــف *** ضله بين العبادــم فــاســـان قـــحــبـــس

 انـــمـق اإليـائــقـحــل بــال بـــمــعاأل*** س بصورةــيــد هللا لــنـل عــضـــفــالـــف

 ن البرهانـا مــهــبــاحـــب صــلــقـــب ***تبع ما يقومـال يــمــعل األضـــاــــفــــوت

 انــيــــعـا بــنــدو لــبـة تــبــــرت ـــي*** ف اـمــالهــالن كــامــعــون الــكــى يــتـــح

 حانـي رجـــل وفــضــي فــواألرض ف *** ن السماـيـا بـمــا كــمــهــنــيــذا وبـــــه

 ال حسبانــــة بـــفـــاعـــضــب مــــرت *** واب ذاــثوواب ذا ــن ثـــيــون بـــكـــوي

 ديانـــة الـــمــكــرف حــعــذاك تـــــوب ***اللهـــــل جــــــرب جــاء الـــطـــذا عـــه

ة( ونشره فقد كان حني وقع راجلزي عاآليات واألحاديث الغزيرة على كفر قوات در)وأما كتاب 

وشاركت دويالت اخلليج يف ذلك  (0121مريكا وبريطانيا للعراق مطلع عام )أاالحتالل الصلييب من 

كما سبق تفصيله وشاركت حينها )بقوات درع اجلزيرة( ومت اإلعالن عن ذلك وخرجت التصرحيات 

الرمسية من عدد من املسؤولني فكتبت هذا الكتاب وذكرت الوثائق والتصرحيات على هذه املشاركة 

كتب العلمية والشرعية اليت يرد عليها من ال هد املسلمني وهو كغريالوهذا الدعم لالحتالل لبلد من ب

بالطرق الشرعية والعلمية ال بالكلبشات والقيود والتهويل واإلرهاب الذي ميارسه املباحث وأسيادهم 

وللكتاب أكثر من عشر سنني ومل يأتين أي رد علمي وشرعي من أي جهة أو شخص حتى انظر فيه 

لشرق والغرب من غري علماء السالطني ويف حجته لكي أرد وأكتب جوابي ويعرض على علماء ا

وأما كتاب )الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط  وم قياًل.ققني أهدى سبياًل وأيالفر يُّلينظروا أ

ول كتيب اليت نشرتها يف يوم عيد الفطر من أاملباحث( وتروجيه ونشره فهو كتاب علمي وشرعي وهو 

تين أي رد علمي وشرعي عليه ال من أره ومل يأن له أكثر من عشر سنني على نش ى( مبعن0124عام )

جهة وال شخص حتى أنظر يف حجته وبرهانه لكي أرد وأكتب جوابي ويعرض على علماء الشرق 

أي الفريقني أهدى سبياًل وأقوم قياًل، والكتاب جاء يف  لينظرواوالغرب من غري علماء السالطني  
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كا ويسري خلفها دول ودويالت وبدأت املواجهات بية على اإلسالم تقودها أمرييسياق حرب عاملية صل

الكتاب وصورت  تفكتب نواالعتقاالت من قبل أجهزة املباحث مبسمياتها املختلفة يف عدد من البلدا

فيه هذه األجهزة وطبيعة عملها ومهامها من خالل الوثائق واحلقائق املعروفة عنها ثم بينت حكم 

عية وذكرت حكم املداهمات للمنازل وترويع الناس واألهالي الشرع فيها من خالل عشرات األدلة الشر

هذا اجلهاز البغيض لكل الناس ألنه يف احلقيقة )مباحث أمن العائلة أو األسرة  هوغري ذلك مما يفعل

و الطاغية( ومن ينظر حال وواقع هذا اجلهاز مبسمياته املختلفة )األمن السياسي أو املباحث او أ

لبوليس السياسى....إخل( جيد أن الشر كله جمتمع فيه من الظلم والطغيان مباحث أمن الدولة أو ا

ذب والنميمة والغيبة واالفرتاء والبهتان والتزوير والتعذيب واإلرهاب كوال توالعدوان وانتهاك احلرما

وإخافة الناس وترويعهم والتجسس والتحسس واإلشاعات وإفساد حياة الناس ......إىل آخره مما ال 

هو أبغض جهاز وقطاع لدى كل الشعوب واجملتمعات وانتهاكاته ال ختفى على متابع وكما خيفى و

 قيل:

 اطٍق أو جانــٍس نــل إنـــمن ك***إن المباحث شر من وطئ الحصى

 وكما قال اآلخر:

 امـــئــم ولــكــلـــرار كـــأنتم ش***ب تلك حقيقة ـعــشــداة الـــم عـتــأن

د ذكرت أن املسلم له أن يدافع عن نفسه وماله ودينه ولو قتل وال قالته ووهو قطاع وجهاز جيب إز

يستسلم ملن يفتنه يف دينه ويقدمه قربانًا لألمريكان ولكن املباحث يريدون أن يتالعبوا بدين اهلل على 

أهوائهم ومزاجهم لكي تبقي أيديهم مطلقة لبعذبوا ويضربوا ويسجنوا ويفعلوا األفاعيل ويستدلوا 

حدود وال ضوابط وال قضاء بل كيف ما اشتهى  ال)مسه بعذاب( بـإن جلد ظهرك وأخذ مالك( وب)وـب

ني للحجاج بن يوسف الثقفي أنكر يفالن وعالن وملا ذكر أنس بن مالك رضي اهلل عنه عن قصه العرن

دم أنس بن مالك ألن احلجاج طاغية سفاح سفاك للدماء فإذا نعليه احلسن البصري رمحه اهلل ف

ع مثل تلك القصة يستخدمها ضد خصومه وال ينزهلا منزلتها الصحيحة وكذلك املباحث مس
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استغالل بعض األلفاظ اليت جاءت يف سياقات معينة وبضوابط شرعية ليعذبوا ويضربوا فإذا قيل هلم 

ى بن املنذر ولكنه اهلوايف ذلك قالوا:عندنا فتاوى بل إن ابن املنذر وعجبًا واهلل أن يعرف املباحث 

ن كل من حيفظ عنه من علماء احلديث كاجملمعني على أال ] ن ابن املنذر يقول:إالشيطان يقولون و

ومع أن العبارة ليست  [ على جوره وترك القيام عليهرباستثناء السلطان لآلثار الواردة باألمر بالص

هريرة رضي اهلل  صرحية يف حكاية اإلمجاع بل وهناك أقوال وآثار على خالف ما قاله منها حديث أبي

عنه قال: جاء رجل إىل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال: يا رسول اهلل أرأيت إن جاء رجُل يريد أخذ 

قاتله( قال: أرأيت إن قتلين قال:) فأنت )فال تعطه مالك( قال: أرأيت إن قاتلين قال : ل : )مالي قا

معناه أنه : ]قال النووي رمحه اهلل  "(011سلم )رواه م"شهيد( قال: أرأيت إن قتلته قال) هو يف النار( 

ى عنه إال أن يكون مستحاًل لذلك بغري تأويل فإنه يكفر وال دفيعظ ديستحق ذلك وقد جيازى وق

قال: ملا كان بني عبداهلل  "(010رواه مسلم)"وأصرح من ذلك ما  نتهى كالمه.ا [يعفى عنه واهلل أعلم

 بن عمروعبداهلل را للقتال فركب خالد بن العاص إىل ّسيت بسة بن أبي سفيان ما كانعنبن عمرو و

من قتل ) له عبداهلل بن عمرو : أما علمت أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال خالد فقال فوعظه

سة هذا أخو معاوية بن أبي سفيان كان عاماًل ملعاوية على مكة والطائف بدون ماله فهو شهيد(، وعن

اًل ملعاوية أجرى عينًا من ماء ليسقي بها أرضًا فدنا من حائط آلل عمرو بن فقد روى الطربي: أن عام

اليه بالسالح وقالوا: ول عبداهلل بن عمرو ومبقأالعني منه إىل األرض ف يالعاص فأرادو أن خيرقه ليجر

ذكر احلديث وهذه األرض بالطائف فانظر ف ، ون حائطنا حتى ال يبقى منا أحدقواهلل ال ختر

ملعاوية ومع ذلك قال الصحابي والعامل عبداهلل بن عمرو ما قال يقول النووي  ري وواٍلأم ةفعنبس

فيه جواز قتل من قصد أخذ املال بغري حق سواء كان املال قلياًل أو كثريًا وهو قول  ]رمحه اهلل :

 "(2181حديث ) دالفتح عن"ويقول ابن حجر رمحه اهلل يف  نتهى كالمه.ا [هباجلمهور وشذ من أوج

من أريد ماله أو نفسه أو حرميه فله االختيار أن يكلمه أو يستغيث ]وحكى ابن املنذر عن الشافعي قال: 

ى على نفسه وليس عليه عقل وال توإال فله أن يدفعه عن ذلك ولو أ فإن منع أو امتنع مل يكن له قتاله

علم أن للرجل أن يدفع عما ابن املنذر: والذي عليه أهل القال دية وال كفارة لكن ليس له عمد قتله 
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فكيف إذا كان اإلنسان يراد على دينه ويسام سوم العذاب  نتهى.[اذكر إذا أريد ظلمًا بغري تفصيل 

وقد يفقد عقله لدى املباحث كما حدث مع العشرات وكيف إذا أريد عرضه وخشي االغتصاب وفعل 

بعض الدويالت ينتهكون  الفاحشة كما وقع على أعداد من السجناء وكما يقع باستمرار لدى

األعراض ويسبون اهلل ورسوله والدين ويغتصبون النساء والرجال هل يقول عاقل أو عامل بالتسليم 

يف كرزاي  ثناء السلطان ويضعهتهكذا مطلقًا وهل حيل لعامل أن يأخذ كالم ابن املنذر السابق يف اس

عامة ولدى  كتبت عن املباحث بصفة وبشار األسد ومعّمر القذايف وكرزايات األمس واليوم ، وأنا

مجيع الدويالت ومنها مباحث آل سعود وال زلت أقول ردوا بعلم وانطقوا ببيان وكفى شيطنة 

 وكما قال الشاعر: مخلصومك

 م إمهال ربي ليس باإلهمــالـأمـــرهــن بــيــمــاكــحــاة الــغــطــل للــــق

 م وهللا شر مـــــآلـكــآلــمــاؤه فـوــت أجـــحــص اوــمـكــومــان يـــإن ك

 موات العال حتمـاً، ويؤذن ظلمكم بزوالـســب الــضــن غــرون مـــتـــس

 اه من زلـزال !ـتـا أعــاً، ومــومــــم يـكــت لـي دانــتــزل األرض الــزلــوت

 لمـــره وإن احتمى بالجند واألمـواـر عــيــصـا قــيــدنــي الــي فــغــبــال

 ذيء أقوال، وسوء فعــالــبــيـــزوا بــمــن تـــذيــون الـــرعـد فــنـا جــي

 ي ما ازددت غير تمسك بحباليـذوتـد جـمـخـب يـذيـتعـوا الــبــســحــال ت

 اللـــــــد بــلــار وجــمــذاء عـــ*** إي  إن تجلدوا جسدي فحسبي أسوة

 وغاد ال األبطالة األــمــيــن شـــ***م ضرب الرجال وهم أسارى قيدهم

 اللـاص واألغـفـي األقــادام فـــ*** م عيبه إيذاؤهـس يــيــث لـــيـــلـوال

 اعة إذالليــوا سـعــيــطـتــســأن ت***كمــيا قادرين على األذى لي هل ل

 ذالــى أذى األنـلـزعــعـاً تــسـفـــ***نروليس بضائ ىد يؤذـم قــســجــال
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ريض اجملاهدين األبطال على إحياء سنة األغتيال( فكذلك كتاب علمي وشرعي يف وأما كتاب )حت

مسألة بارزة  يف كتاب اهلل عز وجل ويف سرية النيب صلى اللله عليه وسلم وسرية أصحابه من بعده 

أهل العلم حوهلا، وهي حبمد اهلل يف الصحاح والسنن واملسانيد وكل قارئ  ملتها وكالدذكرت أ

بي أرافع اليهودي و ي صلى اهلل عليه وسلم يرى اغتيال كعب بن األشرف اليهودي وأبلسرية النيب

لي  واألسود العنسي الذي أدعى النبوة وهكذا أئمة الكفر وكل من آذى اهلل ورسوله ذسفيان اهل

نظر حجته أ رد علمي وشرعي ال من جهة وال شخص حتى ينوالكتاب له أكثر من عشر سنني مل يأت

ر أي الفريقني نَظي ويعرض على علماء الشرق والغرب من غري علماء السالطني لُيوأكتب جواب

وأما كتاب )نصوص الفقهاء حول أحكام اإلغارة والترتس( فهو رسالة علمية  أهدى سبياًل وأقوم قياًل.

وشرعية مجعت فيها أقوال الفقهاء من مجيع املذاهب الفقهية يف هذه املسألة وذلك يف سياق احلملة 

بية التى انطلقت من جزيرة العرب على بالد املسلمني كما سبق تفصيل ذلك وقد جاء هذا يلصلا

بية املسماة يبية على العراق وبعد العمليات التى وقعت يف املستوطنات الصليبعد بداية احلملة الصل

ء باجملمعات السكنية يف شرق الرياض واليت يسكنها اجلنود األمريكان وأسرهم وذكرت أن هؤال

د املسلمني جيب قتاهلم وجهادهم وإخراجهم وذكرت الن لبالدنا يغزون منها بون حمتلوحمارب

نصوص الفقهاء يف مثل هذه احلاالت وذلك ردًا على شيوخ الضاللة ووعاظ السالطني الذين ال 

يفقهون واقعًا وال شرعًا ويلبسون على الناس دينهم وذكرت حديث الصعب بن جثامة رضي اهلل عنه 

ل النيب صلى اهلل عليه وسلم عن أهل الدار يبيتون من املشركني فيصاب من نسائهم ئال: سق

يبتيون  باب أهل الدار ]يف كتاب اجلهاد والسري "(4102رواه البخاري )"وذراريهم قال )هم منهم(

باب جواز قتل النساء ]يف كتاب اجلهاد والسري "(0211رواه مسلم )["اريرفيصاب الولدان والذ

و أن خياًل لان النيب صلى اهلل عليه وسلم قيل له:  وراوه أيضًا بلفظ [صبيان يف البيات من غري تعمدوال

هذا احلديث الصحيح املشهور  أغارت من الليل فأصابت من أبناء املشركني قال)هم من آبائهم( وأن

أعلم أحدًا ال بأس بالبيات وال ]أصل يف هذا الباب وهو عمدة يقول أمحد بن حنبل رمحه اهلل 

هم منهم( أي يف احلكم تلك احلالة وليس املراد ) :قوله]بن حجر رمحه اهلل يف الفتحاقال [ههكر
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إباحة قتلهم بطريق القصد إليهم بل املراد إذا مل ميكن الوصول إىل اآلباء إال بوطء الذرية فإذا 

عدو تؤدي إىل قتل يت اليبتوذكرت صورًا من  نتهى كالمه.[اختالطهم بهم جاز قتلهمأصيبوا ال

والتغريق  قالنساء والصبيان تبعًا ال قصدًا شبيهة ببعض طرق وأساليب اجلهاد املعاصرة مثل التحري

فأما رميهم : ] "(010-04/041بن قدامة رمحه اهلل يف املغين)"اونصب املنجنيق والتدخني عليهم يقول 

ما عند أألنهم يف معنى املقدور عليه وهم بالنار فإن أمكن أخذهم بدونها مل جيز رميهم بها خذقبل أ

به قال الثوري واألوزاعي والشافعي وروى سعيد والعجز عنهم بغريها فجائز يف قول أكثر أهل العلم 

ن جنادة بن أبي أمية األزدي وعبداهلل بن قيس الفزاري أجرير بن عثمان وبإسناده عن صفوان بن عمرو 

قونهم ّزا يرمون العدو من الروم  وغريهم بالنار وحيوغريهما من والة البحرين ومن بعدهم كانو

هؤالء هلؤالء وهؤالء هلؤالء قال عبد اهلل بن قيس: مل يزل أمر املسلمني على ذلك . فصل: وكذلك 

إذا تضمن ذلك إتالف النساء  زجي ملاحلكم يف فتح البثوق عليهم لتغريقهم إن قدر عليهم بغريه 

فهم قصدًا وإن مل يقدر عليهم إال به جاز كما جيوز البيات والصبيان والذرية الذين حيرم إتال

املتضمن لذلك وجيوز نصب املنجنيق عليهم وظاهر كالم أمحد جوازه مع احلاجة وعدمها ألن 

النيب صلى اهلل عليه وسلم نصب املنجنيق على أهل الطائف وممن رأى ذلك الثوري واألوزاعي 

ر: جاء احلديث عن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنه نصب قال ابن املنذ يوالشافعي وأصحاب  الرأ

هل اإلسكندرية وألن القتال أهل الطائف وعن عمرو بن العاص أنه نصب املنجنيق على أاملنجنيق على 

هم لياًل وقتلهم وهم غارون قال سيت الكفار وهو كبيبتبه معتاد فأشبه الرمي بالسهام. فصل : وجيوز 

ال البيات قال: وال نعلم أحدًا كره بيات العدو وقرئ عليه: إغزو الروم  أمحد: ال بأس بالبيات وهل

سفيان عن الزهري عن عبيد اهلل عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال: مسعت رسول اهلل صلى 

ب من نسائهم وذراريهم فقال : )هم منهم( يمن املشركني نبيتهم فنصعن الديار اهلل عليه وسلم يسأل 

النيب صلى اهلل عليه وسلم عن قتل  ىد )وتقدم أنه يف الصحيحني( فإن قيل: فقد نهيجفقال: إسناد 

د قتلهم فال قال: لقتلهم قال أمحد: أما أن يتعّم ّمدالنساء والذرية قلنا: هذا حممول على التع
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بن أبي احلقيق اإىل  ثنهيه عن قتل النساء حني بع وحديث الصعب بعد نهيه عن قتل النساء ألن

 د واإلباحة ما عداه. ّماجلمع بينهما ممكن حيمل النهي على التع وعلى أن

 العدو –أي احلفرية حتت األرض املعروفة اليوم باخلندق  –األوزاعي: إذا كان يف املطمورة  فصل : قال

أن يكف عن النار وإن مل ميكن ذلك وأبوا أن خيرجوا  يَّحب إلأفعلمت أنك تقدر عليهم بغري النار ف

وإن كان معهم ذرية قد كان املسلمون يقاتلون بها وحنو ذلك قال سفيان وهشام  ًاسأفال أرى ب

 ويدخن عليهم وقال أمحد : اهل الشام أعلم بهذا . 

فصل : وإن ترتسوا يف احلرب بنسائهم وصبيانهم جاز رميهم ويقصد املقاتلة ألن النيب صلى اهلل عليه 

وألن كف املسلمني عنهم يفضي إىل تعطيل اجلهاد  وسلم رماهم باملنجنيق ومعهم النساء والصبيان

ألنهم متى علموا ذلك ترتسوا بهم عند خوفهم فينقطع اجلهاد وسواء كانت احلرب ملتحمة أوغري 

 ملتحمة ألن النيب صلى اهلل علية وسلم مل يكن يتحني بالرمي حال التحام احلرب. 

ت املسلمني أو تكشفت هلم جاز رميها فصل : ولو وقفت امرأة يف صف الكفار أو على حصنهم فشتم

قصدًا ملا روى سعيد: حدثنا محاد بن زيد عن أيوب عن عكرمة قال: ملا حاصر الرسول صلى اهلل عليه 

دونكم فارموا فرماها رجل من املسلمني  ها فقالت هالوسلم أهل الطائف أشرفت امرأة فكشفت عن قب

جة إىل رميها ألن ذلك من ضرورة رميها فما أخطأ ذلك منها وجيوز النظر إىل فرجها للحا

و تسقيهم املاء أو حترضهم على القتال ألنها يف أوكذلك جيوز رميها إذا كانت تلتقط هلم السهام 

 نتهى كالمه.[احكم املقاتل وهكذا احلكم يف الصيب والشيخ وسائر من منع من قتله منهم

مريكا بطائرتها ودباباتها أن إثم  وهذا مثال واحد لنصوص الفقهاء والعلماء يف هذه املسألة

ومدارسهم وأسواقهم وجسورهم وسدودهم وحمطات  حياء املسلمني ومنازهلمأومدمراتها تقصف 

ت والغارة يكهربائهم ومصانعهم إىل آخر ما هنالك فلو مل يكن عندنا أي نص يف الترتس والتبي

ز اهلجوم على منازهلم ومقراتهم ييف جتو لكان املعاقبة باملثل والعدوان مبثل ما اعتدوا علينا كافيًا

وغري ذلك، فقد قتلوا نساء املسلمني وأطفاهلم وشيوخهم وشبابهم يف أفغانستان وباكستان والعراق 
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 گ گ گ ک ک ک ک] وفلسطني واليمن والصومال وأخريًا يف مالي واهلل عز وجل يقول)

 [ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ])ويقول سبحانه  {124}البقرة: [ڳ گ

حيل ألمريكا أن تقصف بالقنابل أحيائنا ومنازلنا ومساجدنا وجسورنا وطرقنا  َمفِل {198}النحل:

إخل مبا ........إخل وحيرم على املسلمني أن يقصفوهم ويفجروهم ويبيتوهم يف جممعاتهم وقواعدهم

بابات جيهزونها لتلك املهام أم إن الطائرات املفخخة والد اليت استطاعوا ومبا يقدرون عليه بالسيارت

املفخخة واملدمرات املفخخة واألسلحة  املفخخة حالل هلم ألنها متطورة وبالتكنولوجيا املتقدمة وأما 

السيارات املفخخة التى تصنع بطرق بسيطة حرام علينا حنن املسلمني بفتاوى شيوخ السالطني 

 ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ]املالعني أمل يقل اهلل جل جالله 

حيل ألمريكا وصنائعها أن حيتلوا ويقصفوا بالد املسلمني  وهل {119}النساء: [ڃ

كأفغانستان  والعراق من جزيرة العرب وحيرم على املسلمني اجملاهدين أن يردوا على ذلك يف جزيرة 

ن أنطلق العدوان أليس يف احلروب يتم الرد على مصادر النريان لتتوقف أم يراد منا االعرب ومن حيث 

املشرتي واملريخ وعطارد وزحل وبلوتو والزهرة أال يستحي من يفتح اجملال  نقاتل امريكا يف كوكب

( قاذفة القنابل لإلنطالق من مطارات أعدها األمريكان يف جزيرة العرب لتقصف 12)بي ـلطائرات ال

املسلمني يف تلك البلدان ثم يتحجج ويصرخ ويستصدر الفتاوى لتحرم الرد على ذلك العدوان أليس 

يستحي كاتب هذه التهم والدعاوى من هذه األوراق  لم أالظنس العمل أليس البادي أاجلزاء من ج

اليت كتبها أال يوجد عندنا نسبة حق أكل ما يف هذه الكتب والبحوث شر مطلق وال خري فيه وكما 

 قال ابن القيم رمحه اهلل يف الكافية الشافية:

 وصيح األقرانها الحرب العوان ــابــن نــرت عــشـر كــبــهللا أك

 ان وانقسم الورى***قسمين واتضحت لنا القسمانصنفوتقايل ال
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وأما مقالة )برامج ما نريكم إال ما يرى آل سعود وما يهديكم آل سعود إال سبيل الرشاد( فأقول ما قلته 

كم ألكتب حجيت وجوابي ليعرض على علماء بردوا بعلم وانطقوا ببيان واكتبوا حجتكم وجوا مرارًا

والغرب من غري علماء السالطني لينظر أي الفريقني أهدى سبياًل وأقوم قياًل وأما كاتب هذه  الشرق

 الدعاوى وبراجمهم وقنواتهم العنصرية والتى تسري على نهج فرعون وسحرته كما قال اهلل عز وجل

وكذب واهلل وقد قال اهلل  {92}غافر: [ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ]

 ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ])  وقال اهلل تعاىل {21}هود: [حئ جئ ی ی ی ی ىئ ىئ] عنه

هم كذبوا واستبدوا وما أمرهم وال حكمهم توكذلك فراعنة هذا الزمان وسحر{12}طه: [ ڄ

ن يف املائة من اإلعالم وكما يقال تسع هبرشيد وأضلوا الناس وما هدوا واستغلوا اإلعالم الذي ميلكون

حنطاط األخالقي والدعارة والرقص والغناء العربي وكل مسلم حتى الفاسق منهم يعلم مدى اال

والفجور وضياع املروءة واحلياء من قنوات آل سعود واملأل املستكربين املرتبطني بهم وكذلك يعلم 

اسف األمور من كرة ومسابقات تافهة وبرامج ساقطة فمدى تسطيح عقول الناس وإشغاهلم يف س

حربها لإلسالم وأهله وسيطرة العلمانيني  ب لقضايا األمة اإلسالمية املهمة ويعلم مدىيوتغي

 يرباليني واملنافقني إلعالمهم املرئي واملقروء واملسموع وكلهم  كما قيل :لوال

 ةباء في أرض خضيحمرشهد من قصه ــو مـــه

 در مضرجة رهيبةــى جــلــه عــعــائــت وقــبــتــك

 بةفاناً لعزتنا السليــان أكــيــغــطــا الــادهــد شــق

 ة تنشر األهوال في إثر الكتيبةـبـيـتـكـت الـــشـــم

 ناس في صمت وقد عقدت لسانهم المصيبةــــوال

 وهنــاه الــشــات غــســمــهــدى الـــى صـــتـــح

 ه أذنــــــــــدار لــــــجــــوا إن الــــقـــطــــنــــال ت
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 باههم فوق الجـالــعـون نـمـالــظــوا والــاذلــخـوت

 ر الذبح الشياهـكـنـتـسـل تـــزار وهــاه جــيــشـــك

 وه ورددوهـقـــفـا لـى مــدي إلــا ولــغ يـــصـــال ت

 وطن الذليل فحرروهـى الــلإوا ــامــم قــهــن أنــم

 ه وكبلوهـيـلـاروا عــا جــاً ذاك مــقــان حـــو كـــل

 ليقتلوه ي كهف العذابــر فــحـالــوا بــا رمــمــول

 وا بالحق في وهج السالح فأخرسوهـشــا مــمــول

 ذاقـــمــوم الــمــســوه مــبــــتـــذي كــــذا الـــــه

 فاقـنـوت الــوى صــاً ســوعــمــســق مــبـم يـــل

 هـرد من دون اإللـفـون الـدسـقـن يــذيــوت الــص

 ةالــصـه الـون لــدمـقـده ويـمـحـون ببــحـــســوي

هذا اإلعالم الذي زوروا من خالله احلقائق وبدلوا دين اهلل واسرتهبوا به الناس وخدعوا بسطاء 

باحية واألفالم الغربية سعيًا لتغريب املسلمني العقول ونشروا به الفساد والفواحش واملنكرات واإل

اشيًا مع متة وحتى ما بقي عليهم إال األفالم اجلنسية للعراة ثم يقولون) وفق الضوابط الشرعي

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ] عقيدتنا السمحة وبناًء على فتوى هيئة كذا وكذا ( وصدق اهلل

 وصدق الشاعر إذ يقول عن هذا اإلعالم:  {92}األعراف: [  ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 رعى لنا في الناس َعْهدُ ـــصائُبنا وتغدو*** فما يُ ـا مــنــروح بـــت

 ولُك ال ُيَعدُّ ـاُن( قـبـحـا )ســيــب )باقٌل( في كل ناٍد*** فــطــخــوي

حافُة مقلتيها*** فـُم الــرهــيـعــتُ   ي ُعرفها الركُن األَشدُّ ـم فــهــصَّ

 َمدُّ ـٌة تُ ــاز أذرعـفـلــتِّ ــي الـــوٍت*** وفــلهم َعْبَر اإلذاعِة ألُف ص
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واــحــِة التفكير قاموا*** وتـيَّ ـى وطنــلــع  ت غطائها قبضوا ومدُّ

 مكم برٌق وَرْعدُ ـيـغــس لــيــتكم هباٌء*** ولـقافـم: ثــهــول لـــأق

 كتاَب وال َتِندُّ ــو الـفــجـا تــمــٌة ليست َنشازاً*** فـــيَّ ــنـا وطــنــل

 امُتنا وَنجدُ ــهــا تــنــم ولــعـــراٌء*** نــا حـنـحرام لــلنا البيت ال

 ي سدُّ ـغـبَ ـالم دون الـإلسن اــا *** مـهـيـلنا أرض الجزيرة قام ف

 دُ ـــنْ ـــداٌد وسِ ــغــٌن وبـــمَ ــا يَ ـــنـــصٌر*** لـام ومــا شــنــلنا األقصى ل

 دُ ـــنْ ــوَل جُ ــابــي كــاٌب وفـــبــي أهـٌل*** وأحـربــعــلنا في المغرب ال

واـــْت أنــــل قومي*** وإْن ورمـمـلنا اإلسالم يجمع ش  وف من استبدُّ

 ْسَتَمدُّ ــا يُ ــوانـــن ســـٍل مـــيــــٍر*** دخــكــاة فــدعــة لــيــنـــ وطوال

 دُّ ـــَ شـا تُ ــنـتــال أمــبــه حــيــلـــُطنا ُتراباً *** عـرواب ُجـــعـــلـــتإذا 

 ى األمجاِد َوْغدُ ـلــا عــنــاومـــفال تعجْب إذا اضطربْت خطانا *** وس

 ا على الشَّارين َعْبدُ ــهــاف بـــبثياب حزٍن*** وط لتْ ـِ ل  ــروٌس جُ ــــع

 شطآن يبدوــى الـــلــدٌف عـــوال ه ***في بحارٍ  رُ ا ُتسيَّ ــهــبُ ـــراكــــم

 دُ ـحْ ـوُد لــولــمـــا الــهــُدك أيُّ ـمهْ ـف ***كم اإلسالُم قومي ـحــم يـــإذا ل

 عرائهم : وكما قال آخر عن صحافة هذه الدويالت ومفكريهم وش

 صــــــــــــــــــاحٌة هذياُن !ــــم وفــدم فـــق***وانساَب " سيرُك " المعجزاِت فها هنا

 عــــــــهرها الغيثاُن !ــيُء لــقــاً يــفــحـــص***يلقي بها اإلعالم فـــــــــــوق رؤوسنا

 رذاُن !ـــــدل الـــــــجــبـتَ ـسـم تُ ــول رىـــأخ***دلــــــــــــت بزبالةٍ ــبـتـة واســالــزبــف

ٌص بعلوم فــــرـخَ ــتــٌر مُ ــكــفــومُ   ين ففكرةُ ســـــــــــــــــــــيالُن !ـيتــصــخــالك***ص 

 رون وســـــــــــــــــترهم عرياُن !ــتــســتــي***داــــــي واحـمـي ال أســٌر كــواعـــوش
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 باُن !ـــقـــن أوزارِه الــمـــــــــــــــيل مــيــف *** ـــــاتاً لهمان أبيـــــــبـقـالــون بــزنـــي

 اُن !ــيــعــــــــــــــــــــــــيلة وبـفـٍة تــفــكــوب*** لٌة ودراهمٌ ـيــســـــــــــبـٍة تــفــي كـــف

 ــــــــــتفاعلن عالُن !ن مـــــــــــلـاعــفــتــم ***فاعــــــــلْن عالنٌة ـتـن  مــلــاعــفــتــم

 يســـــــــــــــــــــــت لها أوزاُن !ـلمباديٍء ل *** اديءٍ ـــبـوزان دون مع األــرقـــقـــوت

 ون بســـــــــــــــجنِه .. غيالُن !ـــودعـمـوال*** اُل طــــفٌل واِدعٌ ـتـغـمــم الــاكــحــالــف

 ادٌر وجـــــــــــــــــــباُن !ــــساعٍة هو غــوب*** ارٌس في ساعةٍ ـوارِع فــشــُن الـــواب

اد أسرة آل سعود لقبائل بوأما شريط ) جنسية آل سعود موضوعة حتت قدمي ( فهو يبني مدى استع

جزيرة العرب واستخفافها بهم وأنها األسرة الوحيدة يف العامل اليت تنسب الناس الذين حتكمهم إليها 

دي ( وهذا ظلم وعدوان وكذب وبهتان فلسنا منهم ال بالنسب وال حني تقول ) بأن جنسيتك سعو

متى  ]بنو أحرار ولسنا بالعبيد وكما قال عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه  ٌربالوالء بل حنن أحرا

فنحن عرب يف بالدنا وديارنا من قبل جميء اإلسالم لنا  [م أمهاتهم أحرارًاهاستعبدمت الناس وقد ولدت

فجاء اإلسالم ومل يلغ ذلك بل مسانا باملسلمني فنحن مسلمون عرب ثم توالت  نسب نعرفه وحنفظه

 تهالعهود والعصور واملمالك ومل يأت يف هذا التاريخ أمجع من نسبنا إىل نفسه وعائلته أو قبيل

وألزمنا وأجربنا بذلك كما هو احلاصل اآلن من قبل عائلة آل سعود وقد ذكرت امسي ونسيب 

فيه أحدًا يسمى بسعود حتى تتم نسبيت إليه وكذلك أكثر ومعظم إن مل يكن وبينت أني مل أجد 

زهران  من ذريةكل قبائل جزيرة العرب فأنا من عائلة آل شويل وهذه العائلة من بين حسن وحسن 

بن مالك بن نصر بن األزد واألزد من قحطان  وزهران هو ابن كعب بن احلارث بن كعب بن عبد اهلل

من تراب فأنا حسين زهراني أزدي فحطاني بينما آل سعود من وآدم ة آدم يوح من ذروقحطان من نوح ون

املصاليخ من عنزة من عدنان فعالم ننسب إليهم وبأي دليل وبأي حجة وبرهان وما الوجه يف ذلك إال 

  :التسلط واالستكبار والعنصرية حتى قال قائلهم

 الناس تنقص وأنت تزودي  ***ارفع رأسك أنت سعودي  
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وكذب واهلل وافرتى وعلى الناس بغى واجرتى وهل هذه إال اجلاهلية والعصبية والعنصرية 

كما قال أبو عثمان  [اعضض ذكر أبيك ]واالستطالة على الناس بغري حق وجيب أن يقال له 

قالوا ف [ذكر أبيك  أي قال له : عّض ]أبيه  بهّن بيٌّأن رجاًل اعتزى فأعضه ُأ بيٍّالنهدي رمحه اهلل عن ُأ

بن كعب : أن  بّيوعن ُأ "( وإسناده حسن20208رواه أمحد )" [إنا أمرنا بذلك  ]: ما كنت فحاشًا قال : 

رجاًل اعتزى بعزاء اجلاهلية فأعضه ومل يكنه فنظر القوم إليه فقال للقوم : إني قد أرى الذي يف 

سلم أمرنا ) إذا مسعتم من أنفسكم إني مل أستطيع إال أن أقول هذا إن رسول اهلل صلى اهلل عليه و

أي من انتسب إىل  "( وهو حديث حسن20244رواه أمحد ) "يعتزي بعزاء اجلاهلية فأعضوه وال تكنوا ( 

آبائه على سبيل االفتخار وليس التعريف فاالنتساب ينقسم إىل انتساٍب حسن وحممود كاالنتساب 

ية وانتساب مباح يقصد به التعريف فقط إىل املهاجرين واألنصار واإلسالم وغريها من األمساء الشرع

كاالنتساب إىل القبائل واألمصار والقرى وانتساب مكروه أو حمرم كاالنتساب إىل ما يفضي إىل 

بدعة أو معصية أخرى أو أمر جاهلي كالفخر على اآلخرين والتطاول عليهم بذلك ولذا قال عمر 

رواه ابن أبي شيبة يف املصنف " [أو فأمصوه من اعتزى بالقبائل فأعضوه ]بن اخلطاب رضي اهلل عنه :

وقد قال احلارث األشعري رضي اهلل عنه إن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال : ) ومن دعا  "(01-04)

بدعوى اجلاهلية فهو من جثا جهنم ( قالوا : يا رسول اهلل وإن صام وإن صلى قال )  وإن صام وإن صلى 

ائهم مبا مساهم اهلل عز وجل املسلمني املؤمنني عباد اهلل عز وزعم أنه مسلم فادعوا املسلمني بأمس

( وقال الرتمذي ) 8866( والنسائي يف السنن الكربى )2864( والرتمذي )02021رواه أمحد )"وجل (

( واحلاكم صححه على شرط 6211( وابن حبان )0811حسن صحيح غريب (وصححه ابن خزمية )

وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن النيب صلى اهلل عليه  "قط( وإمنا إسناده صحيح ف0111الشيخني )

اْلُجْعُل َخْيٌر وسلم قال )ال َتْفَتِخُروا ِبآَباِئُكُم الَِّذيَن َماُتوا ِفي اْلَجاِهِليَِّة ، َفَوالَِّذي َنْفِسي ِبَيِدِه َلَما ُيَدْهِدُه 

( ويف الكبري 2111( والطرباني يف األوسط )2241أمحد ) رواه"ِمْن آَباِئُكُم الَِّذيَن َماُتوا ِفي اْلَجاِهِليَِّة(

( وقال اهليثمي يف اجملمع ) ورجال أمحد رجال الصحيح ( إسناده 1211( وصححه ابن حبان )00862)

وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )إّن اهلل عّز وجّل أذهب  "صحيح
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وفخرها باآلباء، مؤمن تقي وفاجر شقي. أنتم بنو آدم وآدم من تراب. ليدعّن عنكم ُعبيَّة اجلاهلية 

رجال فخرهم بأقوام، إمنا هم فحم من فحم جهّنم، أو ليكونّن أهون على اهلل من اجلعالن اليت تدفع 

وإسناده  [حسن غريب  ]( وقال 4111( والرتمذي )1006(وأبو داود )8246رواه أمحد )"بآنفها الننت(

قال العالمة الدمريي يف حياة احليوان : اجلعل كصرد  ]ل يف عون املعبود على سنن أبي داود قا"حسن

ورطب ومجعه جعالن بكسر اجليم والعني ساكنة وهو جيمع اجلعر اليابس ويدخره يف بيته وهو 

دويبة معروفة تعض البهائم يف فروجها فتهرب شديد السواد يف بطنه لون محرة يوجد كثريا يف مراح 

البقر واجلواميس ومواضع الروث ومن شأنه مجع النجاسة وادخارها ومن عجيب أمره أنه ميوت من 

ريح الورد وريح الطيب فإذا أعيد إىل الروث عاش ومن عادته أن حيرس النيام فمن قام لقضاء حاجته 

ل اخلطابي : قا]وقال أيضًا يف عون املعبود : . كالمه ىانته [تبعه وذلك من شهوته للغائط ألنه قوته

العبية الكرب والنخوة وأصله من العب وهو الثقل ، يقال عبية وعبية بضم العني وكسرها مؤمن تقي 

 وفاجر شقي قال اخلطابي : معناه أن الناس رجالن مؤمن تقي فهو اخلري الفاضل وإن مل يكن حسيبًا

أن املفتخر املتكرب ]وقيل معناه   انتهى [رفيعًا يف قومه وفاجر شقي فهو الدني وإن كان يف أهله شريفًا

إما مؤمن تقي فإذن ال ينبغي له أن يتكرب على أحد أو فاجر شقي فهو ذليل عند اهلل ، والذليل ال 

حتفة "يف اهلل وقال املباركفوري رمحه . انتهى كالمه  [يستحق التكرب فالتكرب منفي بكل حال

أي : فال يليق مبن أصله  [آدم خلق من تراب الناس كلهم بنو آدم و ]:  "األحوذي شرح جامع الرتمذي

الرتاب النخوة والتجرب ، أو اذا كان األصل واحدا فالكل إخوة فال وجه للتكرب ؛ ألن بقية األمور 

عارضة ال أصل هلا حقيقة ، نعم العاقبة للمتقني وهي مبهمة ، فاخلوف أوىل للسالك من االشتغال 

مرقاة املفتاح شرح مشكاة املصابيح عند حديث "اري يف وقال الق . نتهى كالمها [بهذه املسالك

واحلاصل أنه صلى اهلل عليه وسلم شبه املفتخرين بآبائهم الذين ماتوا يف اجلاهلية باجلعل ]: "(1811)

، وآباءهم املفتخر بهم بالعذرة ، ونفس افتخارهم بهم بالدهدهة باألنف ، واملعنى أن أحد األمرين واقع 

وقد . نتهى كالمه[ااء عن االفتخار ، أو كونهم أذل عند اهلل تعاىل من اجلعل املوصوفلبتة إما االنتها

قال عقبة بن عامر رضي اهلل عنه إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال : )إن أنسابكم هذه ليست 
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أو  بسباب على أحد ، وإمنا أنتم ولد آدم ، طف الصاع مل متلؤه . ليس ألحد فضل على أحد إال بالدين

 "( وإسناده حسن02404رواه أمحد )"( جبانًا خبياًل بذيئًا عمل صاحل ، حسب الرجل أن يكون فحاشًا

أي: قريب بعضكم من بعض ، يقال : هذا طف املكيال أي : ما قرب من ]قال ابن األثري يف النهاية : 

قاصر عن غاية التمام ، ملئه ، واملعنى : كلكم يف االنتساب إىل أب واحد مبنزلة واحدة يف النقص والت

[ أن التفاضل ليس بالنسب  ولكن بالتقوى َمَلْعَأشبههم يف نقصانهم باملكيل الذي مل يبلغ املكيال ، ثم 

ومن يلزم الناس بهذه اجلنسية والنسبة الباطلة فهو خمالف لصريح الشرع الذي حرم االنتساب  أ.هـ.

يف اإلسالم غري أبيه وهو يعلم  من ادعى أبًا]قال :  إىل غري اآلباء فعن سعد بن أبي وقاص رضي اهلل عنه

( ومسلم 6262ورواه البخاري )" " (64( ومسلم )6266رواه البخاري )["أنه غري أبيه فاجلنة عليه حرام

رضي اهلل عنه وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم  ةمن حديث أبي بكر"(64)

وقال ابن  "(62( ومسلم )6268رواه البخاري )"م فمن رغب عن أبيه فهو كفر (بوا عن آبائكغقال ) ال تر

شتهر بالنسبة إىل اقال ابن بطال : ليس معنى هذين احلديثني أن من  ]:  "الفتح"حجر رمحه اهلل يف 

غري أبيه أن يدخل يف الوعيد كاملقداد بن األسود وإمنا املراد به من حتول عن نسبته ألبيه إىل غري 

ه عاملًا عامدًا خمتارًا وكانوا يف اجلاهلية ال يستنكرون أن يتبنى الرجل ولد غريه ويصري الولد أبي

 {5}األحزاب: [ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ]  ينسب إىل الذي تبناه حتى نزل قوله تعاىل

فنسب كل واحد إىل أبيه   {4}األحزاب: [ڎڈڈژڳ]وقوله سبحانه وتعالى 

قي بعضهم مشهورًا مبن تبناه فيذكر به لقصد التعريف ال اه لكن بنتب مناحلقيقي وترك االنتساب 

لقصد النسب احلقيقي كاملقداد بن األسود وليس األسود أباه وإمنا كان تبناه واسم أبيه احلقيقي 

له الكندي ثم حالف هو  عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني كان أبوه حليف كندة فقيل

ضحًا قال وملخصًا م.  انتهى كالمه [ى املقداد فقيل له ابن األسوداألسود بن عبد يغوث الزهري فتبن

إىل أن قال  [وليس املراد بالكفر حقيقة الكفر الذي خيلد صحابها يف النار وبسط القول يف ذلك ]: 

 وقال بعض الشراح : سبب إطالق الكفر هنا أنه كذب على اهلل كأنه يقول خلقين اهلل ]ابن حجر  : 
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وعن أبي ذر رضي اهلل عنه أنه  انتهى كالمه . [يس كذلك ألنه إمنا خلقه من غريه من ماء فالن ول

مسع رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول : )ليس من رجل ادعى لغري أبيه  وهو يعلمه إال كفر باهلل 

ابن "قال  "(60( ومسلم )4118رواه البخاري ) "ومن ادعى قوما ليس له فيهم فليتبوأ مقعده من النار (

االدعاء إىل غري األب مع العلم به ]  "(8110األثري رمحه اهلل يف جامع األصول عند هذا احلديث برقم )

حرام ، فمن اعتقد إباحته كفر ملخالفة اإلمجاع ، ومن مل يعتقد إباحته فمعنى ) كفر ( : وجهان ، 

وعن واثلة بن األسقع  كالمه . انتهى [أحدهما : أنه أشبه فعله فعل الكفار ، والثاني: أنه كافر ملنعمه

إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل لغري  )رضي اهلل عنه يقول : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم 

وعن ابن  "(4111رواه البخاري )"أبيه ، أو يري عينيه ما مل تريا ، أو يقول على رسول اهلل ما مل يقل (

عليه وسلم قال : ) أفرى الفرى من ادعى إىل غري أبيه  عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل

( وإسناده 1118رواه أمحد )"من غري ختوم األرض (وفرى الفرى من أرى عينيه يف النوم ما مل ترى أو

بي طالب رضي اهلل عنه قال قال النيب صلى اهلل عليه وسلم ) أوعن على ابن  "صحيح على شرط مسلم

غري مواليه فعليه لعنة اهلل واملالئكة والناس أمجعني ال يقبل اهلل  إىلتمى ومن ادعى إىل غري أبيه أو ان

وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل  "(0421رواه مسلم )"منه يوم القيامة صرفًا وال عداًل (

والناس صلى اهلل عليه وسلم قال : من ادعى إىل غري أبيه أو توىل غري مواليه فعليه لعنة اهلل واملالئكة 

وعن أنس بن  "( وإسناده قوي على شرط مسلم108( وصححه ) بن حبان )4142رواه أمحد )"أمجعني ( 

مالك رضي اهلل عنه قال : مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول ) من ادعى إىل غري أبيه أو 

 "( وإسناده قوي1001داود )رواه أبو "انتمى إىل غري مواليه فعليه لعنة اهلل املتتابعة إىل يوم القيامة (

قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) من ادعى إىل غري  ماوعن عبد اهلل بن عمرو رضي اهلل عنه

رواه أمحد "وإن رحيها ليوجد من قدر سبعني عامًا أو مسرية سبعني عامًا ( أبيه مل يرح رائحة اجلنة

نتهى وإسناده صحيح على شرط االصحيح (  ( وقال اهلثيمي يف جممع الزوائد ) رجاله رجال6112)

وغري ذلك من األحاديث اليت حترم على اإلنسان االنتساب إىل غري نسبته الصحيحة   "الشيخني

فنحن نتعلم أنسابنا وحنفظها ملقاصد شرعية عظيمة وليس للفخر والبغي والعدوان واالستطالة 
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 ٿ])  عند تعليقه على قوله "ب املناقبابن حجر رمحه اهلل يف الفتح يف كتا"خرين يقول على اآل

واملراد بذكر هذه اآلية اإلشارة إىل االحتياج ]يف أول باب منه   {1}النساء: [ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ

بن حزم يف مقدمة كتاب اإىل معرفة النسب أيضا ألنه يعرف به ذوو األرحام املأمور بصلتهم وذكر 

ال ينفع وجهل ال يضر بأن يف علم النسب ما  النسب له فصال يف الرد على من زعم أن علم النسب علم

هو فرض على كل أحد وما هو فرض على الكفاية وما هو مستحب قال فمن ذلك أن يعلم أن 

فهو  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هو بن عبد اهلل اهلامشي فمن زعم أنه مل يكن هامشيًا حممدًا

اه بنسب يف رحم حمرمة ليجتنب تزويج ما كافر وأن يعلم أن اخلليفة من قريش وأن يعرف من يلق

هم وأن يعرف من يتصل به ممن يرثه أو جيب عليه بره من صلة أو نفقة أو معاونة وأن نحيرم عليه م

يعرف أمهات املؤمنني وأن نكاحهن حرام على املؤمنني وأن يعرف الصحابة وأن حبهم مطلوب وأن 

ن حبهم إميان وبغضهم نفاق قال ومن الفقهاء يعرف األنصار ليحسن إليهم لثبوت الوصية بذلك وأل

من يفرق يف اجلزية ويف االسرتقاق بني العرب والعجم فحاجته إىل علم النسب آكد وكذا من يفرق 

بني نصارى بين تغلب وغريهم يف اجلزية وتضعيف الصدقة قال وما فرض عمر رضي اهلل عنه الديوان 

له ذلك وقد تبعه على ذلك عثمان وعلي وغريهما وقال إال على القبائل ولوال علم النسب ما ختلص 

بن عبد الرب يف أول كتابه النسب ولعمرى مل ينصف من زعم أن علم النسب علم ال ينفع وجهل ال ا

على التعمق فيه حتى  هوالذي يظهر محل ما ورد من ذّم]ثم قال ابن حجر :  . انتهى كالمه [يضر

استحسانه على ما تقدم من الوجوه اليت أوردها بن حزم وال  يشتغل عما هو أهم منه ومحل ما ورد يف

أسرة وعائلة نسبة  يعفعالم تّد. انتهى  [خيفى أن بعض ذلك ال خيتص بعلم النسب واهلل املستعان

ليها وجتعل كل تقسيمات النسب اليت ذكرها النسابون عائدة إليها مما مل يفعله أحد قبلها إالناس 

 ب من القرشيني وغريهم أم كما قال الشاعر اجلاهلي :حتى من هو فوقها يف النس

ْنَيا وَمْن أْمَسى َعلَْيها  وَنـْبِطُش َحِيَن َنْبِطُش َقاِدِرينا***لـَنا الـدُّ

ا  َسـَنـْبَدأُ َظـِالِ ***ْمَناــِ لــُبـَغاةٌ  َظـِالَميَن َوَمـا ظُ   اــنَ ــيِ ـمـــَولـِكـنَّ
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 لَُؤهُ َسِفيناــوَنـْحُن  الـَبْحُر َنمْ ***اـنَّ ــَمـألَنا الـَبرَّ َحتَّى ضاَق عَ 

ِضيُع لَنَ   اِبُر ساِجِديناـبـُه الـجَ ــَتـِخرُّ لَـ***طاماً ـا فِ ــإذا َبـلََغ الـرَّ

وكيف يصح نسبة هذه الشعوب والقبائل إىل أسرة واحدة صغرية قد وجدوا قبل أن توجد وعرفوا قبل 

هم وآباءهم وإىل من يعودون ويرجعون من أنساب بعيدة بساأن تعرف وذكروا قبل أن تذكر يعرفون أن

يف  "أخرجه الطربي["الشعوب النسب البعيد والقبائل دون ذلك  ]وقريبٍة يقول جماهد رمحه اهلل 

عن  "(4181وروى البخاري )"  {13}الحجرات: [ڇژ ڇ چ چ ] تفسري عند قوله

ابن حجر رمحه اهلل "وقال  [والقبائل البطون الشعوب القبائل العظام]ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :

وقد قسمها الزبري بن بكار يف " كتاب النسب " إىل شعب ثم قبيلة ثم عمارة ]عند هذا األثر  "يف الفتح

بكسر العني ثم بطن ثم فخذ ثم فصيلة ، وزاد غريه قبل الشعب اجلذم وبعد الفصيلة العشرية ، ومنهم 

العرتة ، فمثال اجلذم عدنان ومثال الشعب مضر ومثال القبيلة كنانة من زاد بعد العشرية األسرة ثم 

ومثال العمارة قريش وأمثلة ما دون ذلك ال ختفى . ويقع يف عباراتهم أشياء مرادفة ملا تقدم كقوهلم 

حي وبيت وعقيلة وأرومة وجرثومة ، ورهط وغري ذلك ، ورتبها حممد بن أسعد النسابة املعروف 

وأردفها فقال : جذم ثم مجهور ثم شعب ثم قبيلة ثم عمارة ثم بطن ثم فخذ ثم باحلراني مجيعها 

عشرية ثم فصيلة ثم رهط ثم أسرة ثم عرتة ، ثم ذرية . وزاد غريه يف أثنائها ثالثة وهي بيت وحي 

ومجاع فزادت على ما ذكر الزبري عشرة . وقال أبو إسحاق الزجاج : القبائل للعرب كاألسباط لبين 

، ومعنى القبيلة اجلماعة ، ويقال لكل ما مجع على شيء واحد قبيلة أخذا من قبائل الشجرة إسرائيل 

وهو غصونها أو من قبائل الرأس وهو أعضاؤه ، مسيت بذلك الجتماعها . ويقال : املراد بالشعوب يف 

  .  انتهى كالمه [اآلية بطون العجم وبالقبائل بطون العرب

وجعلهم  ]( :04عند تفسري سورة احلجرات آية ) "(2/4222تفسريه )ابن كثري رمحه اهلل يف ]وقال 

شعوبًا وهي أعم من القبائل وبعد القبائل مراتب أخر كالفصائل والعشائر والعمائر واألفخاذ وغري 

[ ذلك وقيل املراد بالشعوب بطون العجم وبالقبائل بطون العرب كما أن األسباط بطون بين إسرائيل
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قد عرفنا أنسابنا وتعلمنا ذلك وذلك استجابة لوصية النيب صلى اهلل عليه  فنحن مه. كال نتهىا

تاه أوسلم كما يف حديث سعيد بن عمرو بن العاص قال : كنت عند ابن عباس رضي اهلل عنهما ف

إليه برحٍم بعيده فقال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) اعرفوا أنسابكم تصلوا  ّتَمرجل َف

رواه "ال قرب لرحم إذا قطعت وإن كانت قريبة وال بعد هلا إذا وصلت وإن كانت بعيدة (أرحامكم فإنه 

وعن ابي هريرة رضي  "حه ابن حجر وإسناده صحيحح( وص2101الطيالسي كما يف املطالب العالية )

ة تعلَّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن ِصَل )اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال 

( واستغربه 0121( والرتمذي )8868رواه أمحد )" (الرحم: َمَحبَّة يف األهل َمْثَراة يف املال، َمْنَسأة يف أثره

وعن العالء بن خارجة قال : قال رسول اهلل صلى اهلل عليه  "( وإسناده حسن2421وصححه احلاكم )

رواه الطرباني "منسأة لألجل (وسلم : ) تعلموا ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم حمبة لألهل و

وقال اهليثمي يف جممع [إسناده ال بأس به  ]( وقال املنذري يف الرتغيب والرتهيب08/18يف الكبري ) 

نسابكم ما أتعلموا من  ]وعن عمر رضي اهلل عنه موقوفًا :  "وإسناده حسن [رجاله موثوقون]الزوائد 

رواه البخاري يف ["م عليكم من النساء ثم انتهوا تصلون به أرحامكم وتعرفون به ما حيل لكم مما حر

يف كتاب الرب  "املباركفوري رمحه اهلل يف حتفة األحوذي"وقال  "( وإسناده صحيح22األدب املفرد )

أي من أمساء ]: ) تعلموا من أنسابكم ( "(0121حديث رقم )" [باب ما جاء يف تعليم النسب ]والصلة 

لكم وسائر أقاربكم ) ما ( أي قدر ما تصلون به أرحامكم فيه داللة كم وأخوامآبائكم وأجدادكم وأعما

تعرفوا  ىعلى أن الصلة تتعلق بذوي األرحام كلها ال بالوالدين فقط كما ذهب إليه البعض واملعن

أقاربكم من ذوي األرحام ليمكنكم صلة الرحم وهي التقريب لديهم والشفقة عليهم واإلحسان إليهم 

انتهى كالمه . وسبق أن ذكرت بأن زهران ترجع لألزد وكما قال أنس بن  [فتعلم النسب مندوب

هذا حديث  ]وقال "(4148رواه الرتمذي )"مالك رضي اهلل عنه ) إن مل نكن من األزد فلسنا من الناس (

حتفة األحوذي شرح جامع "واألزد كما يف  "انتهى واسناده صحيح موقوفًا عليه [حسن صحيح غريب

أزد شنوءه يف القاموس : أزد بن الغوث وبالسني افصح أبو حي باليمن ومن أوالده أي  ] "الرتمذي

ي يريد باألزد أزد شنوءة وهو حي من اليمن أوالد أزد بن الغوث بن ضقال القا ]وقال :  [األنصار كلهم 
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قوله ) فلسنا من الناس ( أي الكاملني وأنس كان  ]وقال :  [ليث بن مالك بن كهالن بن سبأ 

انتهى كالمه . وهم من ذرية قحطان ونسبهم كاآلتي : األزد  [اريًا واألنصار كلهم من أوالد األزدأنص

بن الغوث بن نبت بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان وإىل قحطان 

ىل إتنتهي أنساب أهل اليمن من محري وكندة وهمدان وغريهم فقحطان مجاع اليمن وهل يرجع 

 [باب نسبة اليمن إىل إمساعيل  ]ب البخاري رمحه اهلل يف صحيحه اعيل أم ال فيه خالف وقد بّوإمس

اهلل صلى اهلل عليه وسلم على قوم  ولوذكر فيه حديث سلمة بن األكوع رضي اهلل عنه قال : خرج رس

ين فالن ( من أسلم يتناضلون بالسوق فقال ) ارموا بين إمساعيل فإن أباكم كان راميًا وأنا مع ب

ألحد الفريقني فأمسكوا بأيديهم فقال ) ماهلم ( قالوا : وكيف نرمي وأنت مع بين فالن قال ) ارموا 

باب نسبة  ]: قوله :  "قال ابن حجر رمحه اهلل يف الفتح" "(4112رواه البخاري )"وأنا معكم كلكم ( 

ىل إمساعيل متفق عليها ، وأما أي ابن إبراهيم اخلليل . ونسبة مضر وربيعة إ [اليمن إىل إمساعيل 

اليمن فجماع نسبهم ينتهي إىل قحطان ، واختلف يف نسبه فاألكثر أنه ابن عابر بن شاخل بن 

أرفشخذ بن سام بن نوح ، وقيل هو من ولد هود عليه السالم ، وقيل ابن أخيه . ويقال إن قحطان أول 

يل فهو والد العرب املستعربة ، وأما العرب من تكلم بالعربية وهو والد العرب املتعربة ، وأما إمساع

العاربة فكانوا قبل ذلك كعاد ومثود وطسم وجديس وعمليق وغريهم . وقيل : إن قحطان أول من 

قيل له أبيت اللعن وعم صباحا ، وزعم الزبري بن بكار إىل أن قحطان من ذرية إمساعيل وأنه قحطان 

السالم ، وهو ظاهر قول أبي هريرة املتقدم يف قصة بن اهلميسع بن تيم بن نبت بن إمساعيل عليه 

هذا هو الذي يرتجح يف نقدي  (فتلك أمكم يا بين ماء السماء  )هاجر حيث قال وهو خياطب األنصار

، وذلك أن عدد اآلباء بني املشهورين من الصحابة وغريهم وبني قحطان متقارب من عدد اآلباء بني 

عدنان ، فلو كان قحطان هو هودا أو ابن أخيه أو قريبا من  املشهورين من الصحابة وغريهم وبني

عصره لكان يف عداد عاشر جد لعدنان على املشهور أن بني عدنان وبني إمساعيل أربعة آباء أو مخسة ، 

وأما على القول بأن بني عدنان وإمساعيل حنو أربعني أبا فذاك أبعد ، وهو قول غريب عند األكثر ، 

وهو أرجح عند من يقول إن معد بن عدنان كان يف عصر خبتنصر ، وقد وقع يف  مع أنه حكاه كثريون
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ذلك اضطراب شديد واختالف متفاوت حتى أعرض األكثر عن سياق النسب بني عدنان وإمساعيل ، 

وقد مجعت مما وقع لي من ذلك أكثر من عشرة أقوال ، فقرأت يف كتاب النسب ألبي رؤبة على 

صال يف نسب عدنان فقال : قالت طائفة هو ابن أد بن أدد بن زيد بن معد حممد بن نصر  فذكر فيه ف

بن مقدم بن هميسع بن نبت بن قيدار بن إمساعيل ، وقالت طائفة : ابن أدد بن هميسع بن نبت بن 

سالمان بن محل بن نبت بن قيدار ، وقالت طائفة : ابن أدد بن هميسع املقوم بن ناحور بن يسرح بن 

بن أمين بن نبت بن قيدار ، وقالت طائفة هو ابن أد بن أدد بن اهلميسع بن يشجب يشجب بن مالك 

بن سعد بن بريح بن منري بن محيل بن منحيم بن الفث بن الصابوح بن كنانة بن العوام بن نابت بن 

قيدار ، وقالت طائفة : بني عدنان وإمساعيل أربعون أبا قال : واستخرجوا ذلك من كتاب رخيا 

يا النيب ، وكان رخيا قد محل معد بن عدنان من جزيرة العرب ليالي خبتنصر خوفا عليه كاتب أرم

من معرة اجليش فأثبت نسب معد بن عدنان يف كتبه فهو معروف عند علماء أهل الكتاب . قال : 

ووجدت طائفة من علماء العرب قد حفظت ملعد أربعني أبا بالعربية إىل إمساعيل ، واحتجت يف 

أشعار من كان عاملا بأمر اجلاهلية كأمية بن أبي الصلت ، قال : فقابلته بقول أهل الكتاب أمسائهم ب

وقد وجدت لغريه حكاية  فوجدت العدد متفقا واللفظ خمتلفا . ثم ساق أمساء أربعني أبا بينهما .

أيضا خالف أزيد مما حكاه ، فعند ابن إسحاق أنه عدنان بن أدد بن يشجب بن يعرب بن قندر ، وعنه 

عدنان بن أد بن مقوم بن ناحور بن يربح بن يعرب بن يشجب بن نابت بن إمساعيل ، وعن إبراهيم بن 

املنذر هو عدنان بن أد بن أدد بن اهلميسع بن نابت بن إمساعيل ، وحكاه مرة عن عبد اهلل بن عمران 

فل النسابة أنه ساق بني املدني فزاد فيه بني أدد واهلميسع زيدا ، وحكى أبو الفرج األصبهاني عن دغ

عدنان وإمساعيل سبعة وثالثني أبا فذكرها وهي مغايرة للمذكور قبل ، وقال هشام بن الكليب يف " 

كتاب النسب " له ونقله ابن سعد عنه قال : أخربت عن أبي ومل أمسع منه أنه ساق بني عدنان 

ال هشام : وأخربني رجل من أهل تدمر وإمساعيل أربعني أبا . قلت : فذكرها وفيها مغايرة ملا تقدم ، ق

يكنى أبا يعقوب من مسلمي أهل الكتاب وعلمائهم أن رخيا كاتب أرمياء أثبت نسب معد بن عدنان 

واألمساء اليت عنده حنو هذه األمساء ، واخلالف من قبل اللغة . قال : ومسعت من يقول : إن معد بن 
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وحكى اهلمداني يف األنساب ما حكاه ابن الكليب عدنان كان على عهد عيسى ابن مريم ، كذا قال ، 

ثم ساق األمساء سياقة أخرى بأكثر من هذا العدد باثنني ثم قال : وهذا مما أنكره ، ومما ينبغي أن 

يعقل وال يذكر وال يستعمل مبخالفتها ملا هو املشهور بني الناس ، كذا قال ، والذي ترجح يف نظري 

سحاق أوىل ، وأوىل منه ما أخرجه احلاكم والطرباني ، من حديث أم أن االعتماد على ما قاله ابن إ

سلمة قالت : عدنان هو ابن أد بن زيد بن بري بن أعراق الثرى ، وأعراق الثرى هو إمساعيل ، وهو 

موافق ملا ذكرته آنفا عن إبراهيم بن املنذر عن عبد اهلل بن عمران ، وهو موافق من يقول إن قحطان 

ل ألنه واحلالة هذه يتقارب عدد اآلباء بني كل من قحطان وعدنان وبني إمساعيل ، من ذرية إمساعي

وعلى هذا فيكون معد بن عدنان كما قال بعضهم يف عهد موسى عليه السالم ال يف عهد عيسى عليه 

 السالم ، وهذا أوىل ألن عدد اآلباء بني نبينا وبني عدنان حنو العشرين ، فيبعد مع كون املدة اليت بني

نبينا وبني عيسى عليه السالم كانت ستمائة سنة كما سيأتي يف صحيح البخاري مع ما عرف من 

طول أعمارهم أن يكون معد يف زمن عيسى ، وإمنا رجح من رجح كون بني عدنان وإمساعيل العدد 

 الكثري الذي تقدم مع االضطراب فيه استبعادهم أن يكون بني معد وهو يف عصر عيسى ابن مريم وبني

إمساعيل أربعة آباء أو مخسة مع طول املدة ، وما فروا منه وقعوا يف نظريه كما أشرت إليه ، فاألقرب 

ما حررته وهو إن ثبت أن معد بن عدنان كان يف زمن عيسى فاملعتمد أن يكون بينه وبني إمساعيل 

قوله : )  ل ، واهلل أعلم .العدد الكثري من اآلباء وإن كان يف زمن موسى فاملعتمد أن بينهما العدد القلي

منهم أسلم بن أفصى ( بفتح اهلمزة وسكون الفاء بعدها مهملة مقصورا ، ووقع يف رواية اجلرجاني 

أفعى بعني مهملة بدل الصاد وهو تصحيف ، وقوله ابن حارثة بن عمرو بن عامر أي ابن حارثة بن 

زد جرثومة من جراثيم قحطان ، وفيهم امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن األزد ، قال الرشاطي : األ

قبائل ، فمنهم األنصار وخزاعة وغسان وبارق وغامد والعتيك وغريهم ، وهو األزد بن الغوث بن نبت 

بن مالك بن زيد بن كهالن بن سبإ بن يشجب بن يعرب بن قحطان ، وأراد املصنف أن نسب حارثة 

يه وسلم بين أسلم بأنهم من بين إمساعيل بن عمرو متصل باليمن ، وقد خاطب النيب صلى اهلل عل

كما يف حديث سلمة بن األكوع الذي يف هذا الباب ، فدل على أن اليمن من بين إمساعيل . ويف هذا 
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االستدالل نظر ألنه ال يلزم من كون بين أسلم من بين إمساعيل أن يكون مجيع من ينسب إىل 

لم ما وقع يف إخوتهم خزاعة من اخلالف هل قحطان من بين إمساعيل الحتمال أن يكون وقع يف أس

هم من بين قحطان أو من بين إمساعيل ، وقد ذكر ابن عبد الرب من طريق القعقاع بن أبي حدرد يف 

حديث الباب أن النيب صلى اهلل عليه وسلم مر بناس من أسلم وخزاعة وهم يتناضلون فقال : ارموا 

خزاعة كانوا أكثر فقال ذلك على سبيل التغليب بين إمساعيل فعلى هذا فلعل من كان هناك من 

، وأجاب اهلمداني النسابة عن ذلك بأن قوله هلم : " يا بين إمساعيل " ال يدل على أنهم من ولد 

إمساعيل من جهة اآلباء ، بل حيتمل أن يكون ذلك لكونهم من بين إمساعيل من جهة األمهات ، ألن 

صاهرة ، فالقحطانية من بين إمساعيل من جهة األمهات ، وقد القحطانية والعدنانية قد اختلطوا بامل

تقدمت مباحث هذا احلديث يف كتاب اجلهاد ، ومما استدل به على أن اليمن من ولد إمساعيل قول 

 ابن املنذر بن عمرو بن حرام جد حسان بن ثابت :

 طريف مجدا مؤثالـغـارثة الــوح*** ورثنا من البهلول عمرو بن عامر

 ن تحوالإوبنت ابن إسماعيل ما *** ن بنت ابن مالكــن آل ابــمآثر ــم

وقال ابن حجر رمحه اهلل . انتهى كالمه  [وهذا أيضا مما ميكن تأويله كما قال اهلمداني ، واهلل أعلم 

( يف فتح الباري 2420(ومسلم )4418أيضًا عند حديث ) تلك أمكم يا بين  ماء السماء ( رواه البخاري )

) قال أبو هريرة : تلك أمكم يا بين ماء السماء ( كأنه خاطب بذلك العرب لكثرة  :) قوله :

مالزمتهم للفلوات اليت بها مواقع القطر ألجل رعي دوابهم ، ففيه متسك ملن زعم أن العرب كلهم 

من ولد إمساعيل ، وقيل : أراد مباء السماء زمزم ألن اهلل أنبعها هلاجر فعاش ولدها بها فصاروا 

هم أوالدها قال ابن حبان يف صحيحه : كل من كان من ولد إمساعيل يقال له ماء السماء ، ألن كأن

إمساعيل ولد هاجر وقد ربي مباء زمزم وهي من ماء السماء . وقيل مسوا بذلك خللوص نسبهم 

بن وصفائه فأشبه ماء السماء وعلى هذا فال متمسك فيه ، وقيل : املراد مباء السماء عامر ولد عمرو 

عامر بن بقيا بن حارثة بن الغطريف وهو جد األوس واخلزرج ، قالوا : إمنا مسي بذلك ألنه كان إذا 
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قحط الناس أقام هلم ماله مقام املطر ، وهذا أيضا على القول بأن العرب كلها من ولد إمساعيل ( 

  . نتهى كالمها

جزيرة العرب وأنها ليست من آل  فهذا خمتصر يف نسب القبائل العدنانية والقحطانية املوجودة يف

سعود وليس يف أنسابها وآباءها وأجدادها أحد يسمى بسعود حتى يرجعوا إليه كألزد مثاًل أو قحطان 

أو قريش أو عدنان فلو قيل عن رجل من تيم من قريش تيمي " لصح ذلك واستقام وكذلك قرشي 

حيح وإنتساب إىل أحد اآلباء ومضري وعدناني وإمساعيلي وإبراهيمي ونوحي وآدمي فكل ذلك ص

واألجداد من قريب أو بعيد وهو كما سبق أنتساب إىل أسرٍة وفصيلٍة وعشريٍة وقبيلٍة ومجهوٍر وشعوٍب 

وجذٍم وهكذا ولكن أن تأتي أسرة وعائلة ما عرفت إال قبل قرنني من الزمان فيأتي أحد أحفادها قبل 

حد أداده فهذا ما مل يفعله جئلهم إىل أحد أنسب الناس من مجاهري العرب وشعوبهم وقبايعقود ل

قبله وهو فعل حمرم وقبيح وشنيع جيب إزالته وإلغاءه وهو خمالف ومناقض للشرع واللغة والعرف 

واحلقيقة وحني قلت )جنسية آل سعود موضوعة حتت قدمي ( ألن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال يف 

( من 0208اهلية حتت قدمي موضوع ( رواه مسلم )حجة الوداع يف خطبته ) أال كل شيء من أمر اجل

حديث جابر رضي اهلل عنه وهذه اجلنسية والنسبة الكاذبة هي من أمر اجلاهلية اليت نضعها حتت 

أقدامنا وال نعرتف بها وهذا هو حال الناس ولكن هذه األسرة والعائلة أكرهت الناس عليها باحلديد 

شوؤنهم بهذه اجلنسية الغريبة والفريدة يف العامل واهلل والنار وربطت مصاحلهم وأمور معاشهم و

 املستعان وسيأتي اليوم اليت تزول وتنسى وتبقى وصمة عاٍر على واضعها وفارضها على الناس . 

وجل  وأما شريط ) يا أهل اجلنوب ( فهو رسالة صوتية وجهتها لعشريتي األقربني كما قال اهلل عز

بينت فيها شيئًا من   {914}الشعراء: [ڇڍ ڇ ڇ])  لنبيه صلى اهلل عليه وسلم

تارخيهم ومآثرهم وبطوالتهم وذكرت ما جاء يف فضل اليمن وأهله من أحاديث وأخبار وآثار 

وأخربتهم أني فرد منهم أحب أهل اإلميان واإلسالم منهم وأدافع عنهم ما استطعت إن ظلموا أو 

عود بأني أكفرهم ومعاذ اهلل ما قلت هذا أعتدي عليهم ونفيت كذب ما يروجه وينشره إعالم آل س
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يومًا من األيام ال يف كتاب وال خطاب وال شريط وأخربتهم باخلطر األمريكي الصلييب على بالدنا 

وذلك بعد غزو أمريكا للعراق من قلب جزيرة العرب وما فعلته الدويالت واألسر الغاصبة لبالدنا 

والتهم وحذرتهم  ى جوابي هذا على هذه الدعاوجتاه املسلمني يف كل مكان وذكرت خمتصر ما يف

رح أمريكا ومترح يف بالدنا بال تسمن مؤامرة سحب السالح منهم الذي تنتهجه هذه الدويالت لكي 

منغصات وال خماطر والشريط موجود ومشهور ردوا عليه بعلٍم وانطقوا ببيان واكتبوا جوابكم 

شرق والغرب ليعلم أي الفريقني أهدى سبيال وحجتكم ألكتب جوابي وحجيت ويعرض على علماء ال

 وأقوم قياًل . 

وأما شريط ) نصيحة إىل العساكر ( فهو كذلك رسالة صوتية وجهتها إىل عساكر هذه الدويالت 

 ڄ ڦ]وأنهم يقاتلون يف سبيل الطاغوت وقد قال اهلل عز وجل  موبينت فيها حكمها وحكمه

رت أدلًة وأقوااًل علميًة وذك {18}النساء: [ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ

وشرعيًة مع واقع العسكرية املعاصرة وهو خمتصر ملا يف كتاب ) الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط 

املباحث ( وكتاب ) اآليات واألحاديث الغزيرة على كفر قوات درع اجلزيرة ( وبينت أنهم يقاتلون 

بالدنا وأقول أيضا هو شريط موجود املسلمني اجملاهدين خدمًة ألمريكا الصليبية وصنائعها يف 

ومشهور ومنشور ردوا عليه بعلٍم وانطقوا ببياٍن واكتبوا جوابكم وحجتكم ألكتب جوابي وحجيت 

ويعرض على علماء الشرق والغرب ليعلم أي الفريقني أهدى سبياًل وأقوم قياًل وأزيد اعرضوا قتالنا 

الضاحكة املستبشرة ومن أصحاب الوجوه وقتالكم على الناس ليعلم من أصحاب الوجوه املسفرة 

هقها قرتة وقد قلتها للمباحث من بداية سجين وإىل اآلن احتدى أن تعرضوا صور راليت عليها غربة ت

العسكر بعد القتل على الناس ومل تفعلوا إىل اآلن بينما حنن نعرض صور قتالنا يف كل مكان وال 

د من احلاالت وهي على وضع مجيٍل ومؤثٍر فشوهتم خناف أو نرتدد بينما أنتم أخذمت قتالنا يف عد

خوة صور عدد من اإل علّي َضِروعنا وقد ُع جثثهم ومثلتم بها ثم عرضتموها يف اإلعالم لتنفروا منا

املسلمني اجملاهدين الذين قتلوا يف بعض املواجهات ومنها الزلفي فقلت للمحققني أحتداكم أن 
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ألسلم من أجلها عشرات اآلآلف بل رمبا مئات اآلالف بل ال أبالغ  تعرضوها يف اإلعالم وواهلل لو فعلتم

إذا قلت املاليني ولعاد إىل دينه واالستقامة على أمر اهلل من فسقة املسلمني املاليني ولكنهم يأخذون 

صور العسكر امللونة واليت أخذت يف وضٍع مجيل قبل سنني من وفاته وقتله ويتم نشرها يف اإلعالم 

شر قتلى حتت أديم السماء وكالب النار  ]ون صورنا أحياًء وأمواتًا ويقولون عن قتالنا بينما يشوه

هذا وأشرطة املسلمني اجملاهدين لقتالهم منشورة  لوأنا أقو [شهداء الواجب والوطن ) (بينما قتالهم

من  ومشهورة وموثقة يف أفغانستان وباكستان والعراق والشيشان واليمن والصومال والشام وغريها

ميادين اجلهاد والقتال ألنهم حنسبهم واهلل حسيبهم يقاتلون يف سبيل اهلل وهذا شأن املؤمنني وأما 

عساكر الدويالت والصنائع فهم طالب رواتٍب ومعاشاٍت يقاتلون يف سبيل الطاغوت والشيطان ال 

نائع والدمى يعرفون معروفًا وال ينكرون منكرًا كحال جنود كرزاي وزرداري واملالكي وبقية الص

 يقاتلون حتت راية أمريكا الصليبية كما مت بيان وتفصيل ذلك سابقًا.

الرد على سفر احلوالي ( فهو دعوة علنية للمناظرة  )وأما البيان املكتوب والصوتي الذي بعنوان 

و العلمية والشرعية بعنوان ) طلب املناظرة مع سفر احلوالي ( وذلك يف سياق أحداٍث ووقائع بعد الغز

الصلييب من جزيرة العرب وبدعم الدويالت فيها ألمريكا الحتالل أفغانستان ثم العراق وكان لشيوخ 

السالطني واحلكومات وخصوصًا شيوخ آل سعود الدور املخزي والظامل والغادر لإلسالم واملسلمني 

ضانها وقالوا هم اة والصنائع فارمتوا يف أحغفأمريكا قالت ) من مل يكن معنا فهو ضدنا ( فارتعب الط

أيضا ) من مل يكن معنا فهو ضدنا ( فارمتى الشيوخ يف أحضانهم وبدأوا يرددون ما يريده منهم 

الطغاة والصنائع حتى قال قائلهم ) حتى السكوت ال يسمح به ( وجرى ما جرى يف حينه وكان هناك 

قٍة حسنٍة يف بعض القضايا بعض املشايخ والدعاة هلم بعض الوزن واالعتبار نظرًا ملواقف طيبٍة وساب

بعد غزو صدام للكويت ودخول القوات األمريكية وكشف بعض املخططات مما أدى إىل اعتقاهلم 

لسنواٍت أربٍع أو مخٍس على هذه املواقف وكنا حنسن الظن بهم ونتوقع منهم الثبات على املبادئ 

م هم من كان يقول إذا غرينا ومواصلة السري على طريق احلق وعدم التبديل واملراوغة خصوصًا أنه

أو بدلنا فاغسلوا أيديكم منا ويذكرون عباراٍت قاسيًة شديدًة يف ذلك يف أشرطتهم وجمالسهم فلما 
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خرجوا من السجن استمر هذا الظن احلسن بهم لدى الكثري وال يدرى عن اخلفايا واملتغريات 

الشعور شيئًا فشيئًا بوقوع اختالٍف والنكوص على األعقاب واملداهنة للظاملني من قبل هؤالء وبدأ 

وتغرٍي لدى هؤالء وكان يدور يف اخلفاء لدى كثري من أهل االستقامة والصالح تساؤالت وانتقادات 

ونقاشات حتى وقعت غزوات نيويورك وواشنطن اليت ميزت الصفوف وبينت املواقف وحمصت املؤمنني 

ردوٍد وسجاالٍت علمية وشرعية يعرفها فظهر هؤالء على حقيقة أمرهم وجرى ما جرى حينها من 

املتابعون لتلك املرحلة وأراد هؤالء فرض رأيهم ورؤيتهم واستثمار ماهلم من حضور يف نفوس الناس 

( ولسجنهم 0101-0100لسابقتهم يف مرحلة العقد الثاني من القرن اخلامس عشر أي ما بني )

كانوا يسريونه ويطرحونه فحصلت خلمس سنوات يف احلائر فساروا عكس سريهم القديم الذي 

البلبلة يف أوساط الناس وكانت الغزوات على أمريكا من الضخامة مبكاٍن مل يستوعبوه واستعجلوا 

يف اختاذ املواقف وإصدار البيانات وكان رمبا للغرور والعجب دوره يف ذلك مع حظوظ النفس وعدم 

قال ملن يرد عليهم بطريقة ) القافلة تسري التجرد حتى إنهم أصبحوا ينظرون بلسان احلال ورمبا امل

والكالب تنبح ( وأتتهم الردود من العلماء والدعاة وطلبة العلم من رفقاء األمس وشركاء السجن 

ومارسوا معهم ما مارسه شيوخ آل سعود معهم من بغٍي وظلٍم واستبداد وكانوا أكرب من شق 

هلم وقد كتب يف ذلك جملدات من الردود الصفوف وأحدث البلبلة ولو صدقوا اهلل لكان خريًا 

والسجاالت العلمية حتى يصح أن يقال لو أراد شخص أن يرد عليهم بكالمهم باألمس الستطاع 

فيصبح ) رد الشيخ فالن على نفسه ( ومع ذلك ينكرون ويتجاهلون وقد حدثين الشيخ سليمان 

أريد أن أدخل السجن ثانيًة ( مبعنى ال تظن  العلوان سلمه اهلل وأعاله بأن سلمان العودة قال له ) أنا ال

أني سأفعل فعلي باألمس وأقف مواقفي تلك ولو أبدى ذلك للناس وقال يا مجاعة أنا ال أستطيع 

وال أقدر واألمر فوق طاقيت وسكت ولزم بيته ألفلح وأجنح ولكنه سار يف درٍب معاكس متاما ملا كان 

لبصقنا يف وجهه ألنه هو من أمر بذلك وكذلك  تهرطعليه باألمس ولو أخذنا بكالمه يف بعض أش

مسي يف قائمة املطلوبني الستة والعشرين سعى هو اعن  علَناحلال بالنسبة لسفر احلوالي فلما ُأ

كوا عددًا من تسليمي آلل سعود وحملمد بن نايف وحّرل يَّوعدد من املشايخ واألساتذة للوصول إل
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ون برأيهم لبيان احلق ولكشف حقيقة هؤالء الشيوخ وأنهم يستبّدالشباب هلذه املهمة فطلبت املناظرة 

ويرفضون رؤيتهم ولو خالفتها األدلة الشرعية والوقائع احلقيقية وأنهم مداهنون وحيتقرون العلماء 

وطلبة العلم الذين ال يأخذون برأيهم وال يسلمون هلم زمام األمور ويعطونهم مقود القيادة ولبيان 

ملناظرة العلمية والردود الشرعية ولذا مل يردوا على الشيخ يوسف العيريي حني رد أنهم يهربون من ا

على بياناتهم وال على الشيخ ناصر الفهد وال على غريهم بل سوقوا رؤيتهم واستغلوا إعالم آل سعود 

وال لذلك فبغوا على إخوانهم وجاروا وملا طلبت املناظرة هرب منها سفر احلوالي ال كتابة وال صوتًا 

الفتاوى "صورة ومل يرد وإىل اآلن تسع سنوات مل يفعل وقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف 

وقال أيضًا  نتهى كالمها [بل هم يفرون من املناظرة واحملاجة خبطاب أو كتاب  ]:  "(6/416الكربى )

وقد قيل هلم  رة بلفظ أو خطوهم دائما يستعفون من احملاقة واملناظ]:  "(6/412الفتاوى الكربى )"يف 

مرات متعددة : من أنكر شيئا فليكتب ما ينكره خبطه ويذكر حجته ويكتب جوابه ويعرض األمران 

على علماء املشرق واملغرب فأبلسوا وبهتوا وطلب منهم غري مرة املخاطبة يف احملاضرة واحملاقة 

والعجز عن اجلواب ما قد اشتهر  واملناظرة فظهر منهم من العي يف اخلطاب والنكوص على األعقاب

واستفاض بني أهل املدائن واألعراب ومن قضاتهم الفضالء من كتب اعرتاضا على الفتيا احلموية 

ومنهم  وضمنه أنواعا من الكذب وأمورا ال تتعلق بكالم املعرتض عليه وقد كتبت جوابه يف جملدات

ر العار وخزي أهل اجلهل والصغار إذ من كتب شيئا ثم خبأه وطواه عن األبصار وخاف من شره ظهو

مدار القوم على أحد أمرين : إما الكذب الصريح وإما االعتقاد القبيح فهم لن خيلوا من كذب كذبه 

بعضهم وافرتاه وظن باطل خاب من تقلده وتلقاه وهذه حال سائر املبطلني من املشركني وأهل الكتاب 

فقلت: خذ ] :" (6/421الفتاوى الكربى )"رمحه اهلل يف  وقال أيضًا. انتهى كالمه  [الكفار واملنافقني

انتهى  [هذه النسخة فهذا اعتقادي فمن أنكر منه شيئًا فليكتب ما ينكره وحجته ألكتب جوابي

 كالمه 

 ىاظرون ويرد بعضهم علي بعض للوصول للحق وبيانه وجالئه واألمثلة علنومازال أهل العلم يت

قيفة بين ساعدة ثم أمجعوا على بيعة أبي بكر الصديق سوم ذلك كثرية فقد تناظر الصحابة ي
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عنهما حني ارتدت العرب ثم  رضي اهلل عنهم أمجعني وتناظر أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي اهلل

شرح اهلل صدر عمر للذي شرح صدر أبي بكر وأمجع الصحابة بعد ذلك علي قتال املرتدين وقد بوب 

للمناظرة وساقوا فيها أمثلة خمتلفة فمن ذلك ما فعله احلاكم يف العلماء واحملدثون يف كتبهم 

مناظرة ابن عباس مع احلرورية ( وساق فيه ما ) ( حني عقد بابًا بعنوان 012-0/011مستدركه )

مناظرة علمية شرعية يف عصر  وكانتجرى بني ابن عباس وبني اخلوارج من حوار ونقاش وردود 

علم كيف تكون املناظرة وما آدابها ُيكي ل سابق من هذا الرديف موضع  الصحابة وسقتها كاملة

 وأخالقها وما املقصود منها وقد قال القحطاني رمحه اهلل يف نونيته : 

 ن الجواب بأحسـن التبيـانـسـح ***ل الجدال من السؤال وفرعـهـــأص

 نسـؤال كالهمـا عيبـاــظ الــفــل ***ؤال وال تعـدـسـد الـنـت عـفـتـلـال ت

 مـرة اإلحسـانـفالعجب يخمد ج ***ت الخصم ال تهـزأ بـهــبــلــوإذا غ

 ا علـى الفرسـانــسطقثم انثنى  ***زم المحارب عامـداـهـا انـمـربــلــف

 قوك في بحرانــا ألــمــربـــلـــف ***قعواـعـواسكت إذا وقع الخصوم وق

 برهـانـــن الفاثبت وال تنكل عـ ***ا ضحك الخصـوم لدهشـةـمــربــول

 ت ببيانـمِّ ــجــة لُ ــالغـــبـــإن ال ***ي الكالم فقل لهمــوا فــالــإذا أطــف

 ـا خلـقـان مذمـومـانـمــالهــكــف ***ت وال تصـحـلـئـن إذا سـبـضـغـال ت

 ك منقطعانــا ال شـــمــالهـــكــف *** لبت عن السؤال مجاوباً ــقــوإذا ان

 يـفـة بـأمـانـدل خـــبــــى تـتـــح ***مجلـس خيفـة ناظرة بـذر مـــــواح

 فه أنت بحسب مـا تريـانـصــوان ***صفـا لـك عاقـال ـنـا مـبـر أديــاظــن

 ـانـكـمـتـحـــاه تـــتـئـــدال إذا جــع*** مـا حكيـم حاكمـاـكـنـيــون بــكــوي

ىل اآلن وهذا عجز ظاهر وما إمن املناظرة  ليه سفر احلوالي ولكنه هرب وال زال هاربًاإوهذا ما دعوت 

ية والشرعية ولكن مدمت قد سجنت وأصبحت يف أيدي أعدائي فال أزال على طليب للمناظرة العل
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مكتوبًة خطًا ألجيب خطًا ويعرض على علماء املشرق واملغرب من غري علماء وشيوخ آل سعود وأقول 

 ة :كما قال ابن القيم رمحه اهلل يف الكافية الشافي

 ت سالحك ثم صح بجنانـتـبـث ***ي ــتـــنن الــســاب هللا والــتـواجعل ك

 د في الميدانـبـق يـابـسـن يــم أو***ه ـســفــدم نـــقــيـلـارز فــبــن ذا يــم

 عوانار واألــصــنة األــلــن قـــم ***ف ــخــواصدع بما قال الرسول وال ت

 انـــــــــأمــده بــبــع افٍ ــــوهللا ك *** هـــابــتـوكه ـــنــر ديـــاصـــاهلل نــــف

 هتانــبـوال ـــزورالـم بــهـلــاتـقـف ***د العدو ومكرهم ـيـن كــش مــخــال ت

 اكر الشيطانــــسـعـم فــودهــنـوج ***كـــالئــول مــرســاع الــبـتأود ـنـجـف

 تانـئـفـر الــظــنـيـلـزا فــيــحــتــم ***ن يكن ـكرين فمـسـعـن الــيـان بــتـش

 ر هللا ربك دانـــصــنـر فــبــواص ***ت رايات الهدىــحـل تــاتـت وقـبـواث

 انـــــــرســـفــل الــاتــقــهلل در م ***م لفرسان الهدىـهـلـاتــقــر مــــواذك

 هبانشـواقب الــثــم بــهــمــوارج ***نص في نحر العدىـظ الــفــلـوادرأ ب

 انـــــن ذبــــاف مــخـه أتــابــوذب ***ش كثرتهم فهم همج الورىـــخــال ت

 فرسانــزم للــحـذاك الـــا فــضـعـب ***جدال ببعضهمـد الــنـهم عــلــغــواش

 انــبـجـم وال بــهـتـلـمـحـا لــزعــف ***ك فال تكنــيلـو عـــلــمــم حـــوإذا ه

 دى الشجعانـود لــمــحــمــذا بـــه ***امد فــنـال جــبل ــمــحـت وال تــبـواث

 ا مع السلطانـرهــاكــســت عــواف ***الم قدـــة االســابــصـت عــإذا رأيــف

 زعانــفـي وال الــوانـز الــاجـعـالــب***اك فاخترق الصفوف وال تكنــنــهــف

 ة وهوانــذمـــمـردى بـــلى اــقـلــي ***ن من يلبسهماــيـوبــن ثــر مـــعــوت

 ب بئست الثوبانـــصــعــتــوب الــث ***ركب فوقهـمـل الــهـجـن الــوب مـــث
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 كتفانـاف والـطـعا األـهــت بــنــزي ***ر حلةـخـاف أفـــصــناإلـــل بــــحــوت

 مراناأل ابذـحـول فــرســح الـــصــن ***ارك خشية الرحمن معـل شعــعــواج

 النـــكــتــة الــقــيـقـن حــلــوكـــوت ***هـيـوحــه وبـــلــبـحـن بـــكــســمـــوت

 ل امرئ فرضانـــى كــلــا عــمـهـف ***م ــنـن وال تـيـرتـجــبك هـلـقـواجعل ل

 النــي إعــر وفـــي ســـالص فــإخ *** ــن بالـمـرحـى الــولى إللهجرة األاف

 شكرانـات والــاعــطــال والـــمــأع ـ***وال والـــــــــقفالقصد وجه هللا باأل

 منـرحـد الــابــا عــقــر حــيــصــوي ***هـراكـن إشــد مــبــعـفبذاك ينجو ال

 رهانـبـح الـــن وواضـيـبـمـق الـــح ـ***خرى إلى المبعوث باللهجرة األاو

 انـــال روغـــا بــــــاتــبــثإا وــيــفــن ***علهــول وفـــرســفيدور مع قول ال

 انـمـكـده حــنــعــوخ فــيــشــال الـــق ***وحي المبين على الذيـم الـكـحـوي

 كمانـحـه الـــاءت بـــد جــدل قــعـــال ل***ل أبدا وكــاطــبـان بــمــكــحــال ي

 رانـيـحـة الــدايــا وهـــفــشـه الــيــف ***اكمـدل حــاب هللا أعــتــا كــمـــوه

 انــمــذي إيــا لــمــرهــيــم غــا ثــم ***اني كالم رسولهـثــم الــاكــحـــوال

 ي الكفر والعصيانــداعــا لـــعــمــس ***ر حكمهما فالـيـغـوك لــإذا دعــــف

 ى طغيانــو إلــدعـن يــمــا لــوعــط ***ا والــمــعــة ال وال نــرامـــقل ال ك

 ا لست ذا عصيانــوعــا وطــعــمــس ***قل لهم ــلرسول فوإذا دعيت إلى ا

 ل دخانـثـمـم كـهـتـحـيـصــت فـبـاثــف ***واـــيحــوإذا تكاثرت الخصوم وص

 ضيض الدانيـحـر الـعـى قـوي إلـهــي ***دهـــــعــوج الرفيع وبيرقى إلى األ

أحد بل سعوا العتقالي بكل  ة فلم يرد عليَّوقد طلبت قبل سجين املناظرة املكتوبة أو املسموعة أو املرئي

شك أنهم مشاركون يف اعتقالي بصورة مباشرة أو أوسيلة وأصبحوا كأنهم ضباط يف املباحث وال 

غرية مباشرة أما اآلن فأنا أشرتط لذلك مع أنه لن حيصل إال أن يشاء اهلل أن يكون مكتوبًا فقط 
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فه وقطعه والتصرف فيه والتالعب بذلك عرب وذلك أن التسجيل الصوتي أو املرئي ميكن حتري

الت قالوا لي : ووسائل اإلعالم املختلفة وقد حاولوا معي ذلك مرارًا حتى أنهم يف إحدى هذه احملا

ده يف كل شيء وكان ذلك بتوجيه من حممد بن نايف وزير تقم بكل ما تريد واذكر ما تعلتك

) على غريي ( فقالوا إنها فرصة وما شابه ذلك  ( فضحكت وقلت هلم :0126الداخلية احلالي يف عام )

يف نايف عبد العزيز الستطعتم  مبا شئُت ُتيف أسامة بن الدن وقدح ما شئُت من كالم فقلت : لو قلُت

أن جتعلوا مدحي يف أسامة بن الدن لنايف بن عبد العزيز وأن جتعلوا قدحي يف نايف بن عبد العزيز 

اللزق والقطع والنسخ واللصق عرب التقنية احلديثة لكين أشرتط قدحًا يف أسامة بن الدن بالقص و

ل سعود فيها ) كاجلزيرة قلت : أواًل : حضور قنوات عاملية ال دخل آل؟ ثالثة شروط قالوا : وما هي

واليب بي سي والسي إن إن وغريها ( وثانيًا : أن يكون البث على اهلواء مباشرة وثالثًا : أن يكون يف مكان 

ضور الناس وال يقل ذلك عن ثالثة آالف شخص فقالوا لي : هذا مستحيل فقلت هلم : واسع حب

وا مدبرين غاضبني وكان الذي عرض هذا وتكلم معي يف هذا الشأن وخروجي معكم مستحيل فوّل

 املباحث أحدهم رئيس التحقيقات احلالي ) سعد الشهري ( وكما قال الشاعر :من ثالثة ضباط 

 العصا *** فقد بطل السحر والساحر  إذا جاء موسى وألقى

ن لي من خالل التجربة واملشاهدة واملتابعة أن شيوخ آل سعود أبعد ما يكونون عن املناظرة والذي تبّي

العلمية الشرعية وليس لديهم إال صكوك التبديع والتضليل واالستبداد يف فرض رؤاهم وآرائهم 

نفخ اإلعالمي هلم بأنهم كبار وأعضاء يف هيئة كذا مستغلني يف ذلك اإلعالم املرتبط بآل سعود وال

كيف  ]وكذا حتى هرم يف ذلك الكبري وشاب الصغري وكما قال عبد اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه 

أنتم إذا لبستكم فتنًة يهرم فيها الكبري ويربو فيها الصغري ويتخذها الناس سنًة فإذا غريت قالوا : 

أبا عبد الرمحن قال : إذا كثرت قراؤكم وقلت فقهاؤكم وكثرت  غريت السنة قالوا : ومتى ذلك يا

( 01114رواه ابن أبي شيبة يف املصنف )" [أمراؤكم وقلت أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل اآلخرة 

على شرط البخاري  ) ( وسكت عنه وقال الذهيب :8611( واحلاكم يف املستدرك )010والدرامي )

وقد عقد ابن القيم رمحه اهلل فصاًل يف نهاية  "لى شرط الشيخنيوإسناده صحيح ع أ.هـ.  ومسلم (
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فصل يف رغبة قائلها إىل من يقف عليها من أهل  ]نتصار للفرقة الناجية بعنوان الكافية الشافية يف اإل

حقًا قبله ومحد هلل  ىالعلم واإلميان أن يتجرد هلل وحيكم عليها مبا يوجبه الدليل والربهان فإن رأ

 ثم قال : [رأى باطاًل عرف به وأرشد إليه عليه وإن 

 ن انتابه خصمانـــيـم األمــكــ*** ح ـال ياأيها القاري لها اجلس مجلس

 ه مع القرآنـــح بــريــصــ***ـعقل الــ   واحكم هداك هللا حكما يشهد الـ

 رهانـال بــال بــا جهــهــالــد قــ** ق* ل بتكفير الذيـجـعـر وال تــبـواص

 ا بال عدوانـــهــارضــعــى تــتــح***س لسانك برهة عن كفره ــبــواح

 رسانـفـوة الـــر دعـــآخ الِ زَ ــنَ ــف ***ده أمثالها ـنـعــت فــلــعــذا فــــإف

 ه لقول فالنــول بــــرســاء الـــج ***ا ـفالكفر ليس سوى العناد ورد م

 الخسرانـوز بــفـتـا فــــهـالــقد ــق ***كذا دون الذيـلك هــعـر لــظــانــف

 يانـمـعـى الـلـال عإي ــفــتــخــال ت ــر***واظــون نـيـعـفالحق شمس وال

فأين التجرد هلل وأين احلكم مبا يوجبه الدليل والربهان من شيوٍخ وأشباه شيوٍخ يدخلون علينا يف 

وافقهم قالوا له : أنت والتزموه السجن حتت مسمى ) جلنة املناصحة ( لكي يلقوا علينا الدروس فمن 

رفض رؤيتهم من  واحتضنوه ومن خالفهم وعارضهم ورد عليهم وأخذ وأعطى واستدل وبرهن أو

نفرادي عقوبًة بعزله ونقله من اجلماعي إىل اإل ونمريأاألساس ضللوه وبدعوه وكفروه وهناك حاالت 

( مخسائة ريال وقد قلت هلم إن 111له وردعًا ألمثاله وهم يدخلون ويأخذون على اجللسة مبلغ )

عنوان جلنتكم ) جلنة املناصحة ( هو اتهام مسبق للناس وقد أكرهتم كثريًا من الناس حني جعلتم 

صحة وسالمة املنهج عرب العرض على جلنٍة أعدتها وزارة الداخلية وحممد بن نايف وهذا يذكرني 

على بين أمية : أكفرت خبروجك فإن مبا فعله احلجاج بن يوسف الثقفي حني كان يقول ملن خرج 

قال نعم خلى سبيله وإن قال : ال قتله ولذا ملا قال لسعيد بن جبرب رمحه اهلل أكفرت خبروجك قال 

حواٍر ونقاٍش ومناظرة وواهلل لو قرأ الناس أخبار وروايات علماء من ه بعدما دار بينهما ما دار ل)ال( قت
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نظر إىل هؤالء الذين يسمون بالشيوخ زورًا وبهتانًا لعلم السلف وحاهلم مع الظلمة واجلبابرة ثم 

 الفرق بني الفريقني واملنهجني وصدق ابن القيم رمحه اهلل حني قال يف أبيات له :

 وال الزهد والدنيا لديهم هي الهم ***وليس لهم في العلم باع وال التقى 

 الصم والبكم اضلهم قالوا همـــأف ***اهدوا ـة شــابــحــفوهللا لو أن الص

هم تريال على اجللسة يهشون ويبشون للمباحث ويأكلون مفطحا 111يدخلون علينا ليقبضوا 

بونهم ويبخرونهم ثم يأتون إىل السجناء ليعطوهم دروسًا يف الصرب واحللم وسعة الصدر ّيويط

االعتدال الذهيب يف ميزان "ويصطادون أموال املساكني وإذا كان ابن املبارك رمحه اهلل كما قال 

حدثنا احلمادان أن ابن املبارك كان يتجر ويقول : لوال مخسة ما جترت : ]:  "(0/208-201)

ابن علية القضاء  يوفضيل وابن السماك وابن علية فيصلهم فقدم سنًة فقيل له : قد ول نالسفيانا

كان من غٍد كتب فلم يأته ومل يصله فركب ابن علية إليه فلم يرفع له عبد اهلل رأسًا فانصرف فلما 

إليه رقعة يقول : قد كنت منتظرًا لربك وجئتك فلم تكلمين فما رأيت مين فقال ابن املبارك : يأبي 

 هذا الرجل إال أن نقشر له العصا ثم كتب إليه:

 مســاكينــــازيا*** تصـطــاد أمــوال الـــلـم لـه بــعــل الـــيـا جـاع

 ب بـــالدينـلـــة تـــذهـــيــحـــهــا*** بذاتـيــا ولــدنــت لـلـــلــتــاحـ

 نـــيـــانــمـجـــت دواء للــنــــك *** فصـــرت مجنونـــا بـهـا بعـدمـا

 ينــــآثــاره*** فــي تـرك أبـواب السـالطــــــم بـــلـــعـــك للــودرسـ

 ـيرينــن سـمـا مـضـى*** عـن ابـن عـون وابــك فـيــــن روايـاتــأي

 م فـي الطـينــلـعـار الـــمـح لَّ ز ***ذاـــاذا كـمــت فــقــــول أكـــرهت

فلما وقف على هذه األبيات قام من جملس القضاء فوطئ بساط الرشيد وقال : اهلل اهلل ارحم شيبيت 

فإني ال أصرب على اخلطأ قال : لعل هذا اجملنون أغرى عليك ثم أعفاه فوجه إليه ابن املبارك بالصرة 

فكيف لو شهد ابن  . انتهى كالمه [البصرة  ةقيل : عن ابن املبارك كتب له األبيات ملا ولي صدقو
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املبارك شيوخ املناصحة يف هذا الزمان وهذه الظروف وما الدور الذي يقومون به وكيف لو شهد سفر 

دين خبدمة حممد بن نايف يف اعتقال اجملاه هاحلوالي وهو يبحث عين لتسليمي للمباحث وقيام

وتسليمهم للسجون يف تلك املرحلة وكيف لو شهد عنايتهم به حني دخل املستشفى حيث زاره 

سجانوه باألمس أمحد بن عبد العزيز وحممد بن نايف وذكروا ذلك يف وسائل إعالمهم وصحفهم 

 أمر اهلل كما أمربوهذا ال يفعلونه إال مع من رضوا عنه وهم ال يرضون عن صاحب حًق وصدٍع وقياٍم 

وإن كان سفر   {2}القلم: [ۇۇۆۆۈ] اهلل ورسوله بل يفعلون ذلك مع من داهن

احلوالي وسلمان العودة وناصر العمر وبقية هؤالء يعتربون أنفسهم بشهاداتهم فعند املشايخ الذين 

خالفوهم وردوا عليهم مثل شهاداتهم وإن كانوا يعتربون أنفسهم باملؤلفات فلدى غريهم أكثر مما 

مؤلفات وإن كانوا يعتربون أنفسهم باملواقف والسجن فلدى غريهم أكثر مما لديهم من لديهم من 

 مواقف وسجنوا أكثر مما سجنوا وعذبوا وحوصروا وأهينوا بينما هم سجنوا وما ضربوا ضربة كّف

ي عدد من املشايخ يف تلك املرحلة وكانوا يف سجن مجاعي بينما ناصر الفهد وكاتب نكما أخرب

درة على الكالم قنفرادي وإن كان يعتربون أنفسهم بالحنو عشر سنني وهم يف اإل هذه السطور

واحملاضرة فلدى غريهم أكثر مما لديهم ولكن حيل بينهم وبني ذلك وإن كانوا يعتربون أنفسهم 

بالتحليل وقراءة األحداث ومواكبة العصر فلدى غريهم أكثر مما لديهم وإن كانوا يعتربون 

ى غريهم من هو يف مثل سنهم وأكرب وإن كان السن ليس باملقياس فقد كانوا أنفسهم بالسن فلد

ليس دلياًل وال مقياسًا للحق  ىحني برزوا يف مثل سن غريهم حني برزوا بعدهم فالشيب وطول اللح

وأهله فعالم يفخرون على غريهم ويستطيلون على أهل العلم الذين خالفوهم وجيهلونهم 

إن كل شخٍص فتح له إعالم وقنوات آل سعود يف مرحلة ما  ]زلت أقوهلا  ويصغرونهم وقد قلتها وال

بعد غزوات نيويورك وواشنطن وإىل اآلن ليخرج فيها وينتقل بينها ليحلل ويقرأ وحياضر ويفيت 

ولقلت ما قاله القحطاني رمحه [ويتكلم يف األحداث هو متهم يف دينه ولو كان لي قوس ورمح لغزوته 

 اهلل يف نونيته :

 من غير تمثيل كقول الجاني *** حق جبار على العرش استوى فو
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 بمحمد فزها به الحرمان*** ووحق من ختم الرسالة والهدى 

 ما دام يصحب مهجتي جثماني*** أل قطعن بمعولي أعراضكم 

 حتى تغيب جثتي أكفاني***  ثلب حزبكم أوأل هجونكم و

 داني حتى أبلغ قاصيا أو*** وأل هتكن بمنطقي أستاركم 

 غيظا لمن قد سبني وهجاني*** وأل هجون صغيركم وكبيركم 

 ولتحرقن كبودكم نيراني*** صواعقي بكم أليم وألنزلن 

 وليخمدن شواظكم طوفاني*** وألقطعن بسيف حقي زوركم 

 وليمنعن جميعكم خذالني*** وألقصدن هللا في خذالنكم 

 لضانحمل األسود على قطيع ا*** وألحملن على عتاة طغاتكم 

 حتى يهد عتوكم سلطاني *** انقيحوألرمينكم بصخر م

 فيسير سير البزل بالركبان*** إلى البالد بسبكم  وألكبتن  

 حتى يغطي جهلكم عرفاني*** وألدحضن بحجتي شبهاتكم 

 غضب النمور وجملة العقبان*** وألغضبن لقول ربي فيكم 

 ضربا يزعزع أنفس الشجعان *** وألضربنكم بصارم مقولي

 سعطا يعطس منه كل جبان *** وألسعطن من الفضول أنوفكم

 لمحكـم فـي الحـرب ثبـت جنـاني *** إني بحمد هللا عند قتالكـم

 وإذا طعنت فال يروغ طعانـي *** وإذا ضربت فال تخيب مضاربي

 مزقتهـا بلوامـع البرهـان*** وإذا حملت علـى الكتيبـة منكـم 

 همـا لقطـع حجاجكـم سيفـانف*** الشرع والقرآن أكبر عدتـي 

 فهمـا لكسـر رؤوسكـم حجـران*** ثقال على أبدانكم ورؤوسكم 

 وسلمتـم مـن حيـرة الـخـذالن*** إن أنتـم سالمتـم سولمتـم 
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 فنضالكم فـي ذمتـي وضمانـي*** بيتم واعتديتم في الهوى أولئن 

خمالفته للحق أم إن كالمه وحي وأخريًا : ما الضري يف الرد على سفر احلوالي ومناظرته وبيان 

يوحى ال ينطق عن اهلوى علمه شديد القوى هو رجل وأنا رجل مثله وهو من بدأ والبادئ أظلم وهو 

من طاردني وقال عين ما مل أقله فرددت عليه وذلك موثق ومشهور فما كان فيه من خمالفٍة شرعية 

وحجيت ويعرض على علماء املشرق  علمية فليبينها وليكشفها ويذكر حجته يف ذلك ألذكر جوابي

واملغرب من غري علماء السالطني لينظر أي الفريقني أهدى سبياًل وأقوم قياًل فاحلق أحق أن يتبع أما 

ة الرمحن وأقول ما قاله ابن القيم رمحه اهلل يف الرجال وآراء الرجال والرضى بها فال كان ذلك مبّن

 الكافية الشافية :

 لعلى طريِق العفِو والغفرانِ  *** فإنها وهللا ما خوفي الذنوبَ 

 تحكيِم هذا الوحيِ والقرآنِ *** لكنما أخشى انسالَخ القلِب من 

ِة الرحمنِ  *** ورضا بآراِء الرجاِل وخرِصَها  ال كان ذاك بمنَّ

 *** أعرضت عن ذا الوحي طول زمان ذاإربي  يلتقأفبأي وجه 

ا أريد ألجله*** عزال حقيقيا بال ك  تمانوعزلته عم 

حت أن يقيننا ال يستفاد*** به وليس لديه من إيقان  صر 

 أوليته هجرا وتأويال وتحـ***ـريفا وتفويضا بال برهان

 وسعيت جهدي في عقوبة ممسك*** بعراه ال تقليد رأي فالن

ما ما ذكروه يف أوراق التهم والدعاوى من كتٍب ومقاالٍت وجمالٍت مثل جملة ) صوت اجلهاد ( أ

تار ( وكتاب ) التبيان يف كفر من أعان األمريكان ( وكتاب ) انتقاض االعرتاض على وجملة ) الب

تفجريات الرياض ( وكتاب ) التأصيل ملشروعية ما حصل ألمريكا من تدمري ( وكتاب ) املختار يف 

حكم االنتحار خوف إفشاء األسرار ( ورسالة ) البيان املطلق يف الرد على الشيخ املطلق يف تنقصه 

( ورسالة ) اللهم نيهجنشيخ العقالء ( ورسالة ) ياليت قومي يعلمون ( وكتاب ) مقاالت بني ملل
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عليك باألمريكان ردًا على من أفتى ضد العمليات ( ومقالة ) كلمات حول تفجريات الرياض ( 

وغريها من مقاالت وما ذكروه من أمساء للعلماء واملشايخ كالشيخ محود العقالء الشعييب والشيخ 

شيخ عمر بن حممود أبو عمر والشيخ ناصر الفهد والشيخ يوسف العيريي لأبو حممد املقدسي وا

وتنقصهم هلم وقوهلم بأنهم ليسوا باملعتربين وقوهلم عند ذكرهم لكتاب ) التبيان يف كفر من أعان 

ه األمريكان ( للشيخ ناصر الفهد ) هو كتاب عاٍر عن احلقيقة خاٍل من أي برهان يعتد به مأل

بالتدليس ( فأقول : بل كالمكم يا مباحث ويا آل سعود عاٍر عن احلقيقة خاٍل من أي برهان يعتد به 

مملوء بالكذب والبهتان والتدليس والتلبيس وكما قال ابن القيم رمحه اهلل يف الكافية الشافية يف ) 

 ( :فصل يف ظهور الفرق بني الطائفتني وعدم التباسه إال على من ليس بذي عينني 

 والفرق بينكم وبين خصومكم ... من كل وجه ثابت ببيان

 ما أنتم منهم وال هم منكم ... شتان بين السعد والدبران

 فإذا دعونا للقرآن دعوتم ... للرأي أين الرأي من قرآن

 وإذا دعونا للحديث دعوتم ... أنتم إلى تقليد قول فالن

 ذعانوكذا تلقينا نصوص نبينا ... بقبولها بالحق واإل

 من غير تحريف وال جحد وال ... تفويض ذي جهل بال عرفان

 لكن بإعراض وتجهيل وتأ ... ويل تلقيتم مع النكران

 أنكرتموها جهدكم فإذا أتى ... ما ال سبيل له إلى نكران

 أعرضتم عنه ولم تستنبطوا ... منه هدى لحقائق اإليمان

 العرفانفإذا ابتليتم مكرهين بسمعها ... فوضتموها ال على 

 لكن بجهل للذي سيقت له ... تفويض إعراض وجهل معاني

 فإذا ابتليتم باحتجاج خصومكم ... أوليتموها دفع ذي صوالن

 فالجحد واإلعراض والتأويل والتـ ... ـجهيل حظ النص عند الجاني
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 لكن لدينا حظه التسليم مع ... حسن القبول وفهم ذي اإلحسان

 ةألهوائكم والتطبيل ألقوالكم والتسبيح حبمدكم والشرعنفاالعتبار عندكم هو املوافقة 

لتصرفاتكم واإلرمتاء يف أحضانكم كما سبق بيان ذلك وتفصيله مبا ال حاجة إىل إعادته وهؤالء 

أهل علٍم وفضٍل هلم من املؤلفات والكتب ما يشهد على علمهم وسالمة نهجهم وطريقهم ومجيعهم 

احلق كما هو وحتملوا يف  ة سبيل اهلل والصدع بأمر اهلل وقوليشرتكون يف نصرة التوحيد واجلهاد يف

سبيل ذلك الشيء الكثري ويشرتكون مجيعًا يف معاداة أمريكا وصنائعها يف بالد املسلمني وعلى رأس 

هؤالء الصنائع أسرة آل سعود ولذا يشن عليهم املباحث هذا اهلراء ويصرخون هذا الصراخ وجيادلون 

احلق بغري علٍم وال هدى وال كتاٍب منري وقد قرأت مؤلفاتهم مجيعًا وأشهد بالباطل ليدحضوا به 

باهلل أنهم على هدًى مستقيم ونهج قويم وأنهم أهل سنٍة ومجاعٍة وتوحيٍد وجهاٍد ويشرتكون مجيعًا 

 أنهم سجنهم الطغاة والصنائع فثبتوا وما بدلوا وال حرفوا وال داهنوا وال رواغوا أسأل اهلل هلم الثبات

حتى يلقوا اهلل وبعضهم قد لقي اهلل ثابتًا صابرًا حنسبهم كذلك واهلل حسيبهم كالشيخ محود 

العقال رمحه اهلل والشيخ يوسف العيريي تقبله اهلل عنده يف الشهداء وكما قال ابن القيم رمحه اهلل 

 يف الكافية الشافية عن مثل هؤالء املباحث وشيوخهم وأسيادهم : 

 على الذي*** قد قاله األشياخ عرض وزانعرضتم قول الرسول 

 ول في الميزانعوجعلتم أقوالهم ميزان ما*** قد قاله وال

 ووردتم سفل المياه ولم نكن*** نرضى بذاك الورد للظمآن

 السلطان طرق ذيوأخذتم أنتم بنيات الطريق ونحـ***ـن سرنا 

 *** تبا لذاك الترس عند طعانةً وجعلتم ترس الكالم مجن  

 وس موتور الفؤاد جبانقأهل الحديث بأسهم*** عن ورميتم 

 فتترسوا بالوحي والسنن التي*** تتلوه نعم الترس للشجعان

 هو ترسهم وهللا من عدوانكم*** والترس يوم البعث من نيران
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 أفتاركوه لفشركم ومحالكم*** ال كان ذاك بمنة الرحمن

 ودعوتمونا للذي قلتم به*** قلنا معاذ هللا من خذالن

 شتد ذاك الحرب بين فريقنا*** وفريقكم وتفاقم األمرانفا

 وتأصلت تلك العداوة بيننا*** من يوم أمر هللا للشيطان

 بسجوده فعصى وعارض أمره*** بقياسه وبعقله الخوان

 أصلتم أصال وأصل خصمكم ... أصال فحين تقابل األصالن

 قرانظهر التباين فانتشت ما بيننا الـ ... ـحرب العوان وصيح باأل

 أصلتم آراء الرجال وخرصها ... من غير برهان وال سلطان

 هذا وكم رأي لهم فبرأي من ... نزن النصوص فأوضحوا ببيان

 كل له رأي ومعقول له ... يدعو ويمنع أخذ رأي فالن

 والخصم أصل محكم القرآن مع ... قول الرسول فطرة الرحمن

 بذا البنيانوبنى عليه فاعتلى بنيانه ... نحو السما أعظم 

 وعلى شفا جرف بنيتم أنتم ... فأتت سيول الوحي واإليمان

 قلعت أساس بنائكم فتهدمت ... تلك السقوف وخر لألركان

 هللا أكبر لو رأيتم ذلك البنيـ ... ـان حين عال كمثل دخان

 تسمو إليه نواظر من تحته ... وهو الوضيع ولو يرى بعيان

 . ـاه قريبا في الحضيض الدانيفاصبر له وهنا ورد الطرف تلقـ ..

وهذه الكتب اليت ذكروها ال يرد عليها مبثل هذه الطريقة بل هي كتب علمية شرعية يف عشرات 

ومئات الصفحات فاكتبوا جوابكم وحجتكم عليها بطريقة علمية شرعية صحيحة ال بالصياح 

لبيان مدى العجز  والصراخ والتضليل والتبديع بال مستنٍد وال برهان وقد ذكرت ذلك مرارًا

واإلفالس الذي عليه آل سعود وشيوخهم ومباحثهم وستبقى هذه الكتب والبحوث مناراٍت للسالكني 



 

 404من  350صفحة 
 

وعالماٍت للسائرين ووثاق وحقائق للتاريخ عرب السنني وأما آل سعود وشيوخهم ومباحثهم فسيذهبون 

وث العلمية والشرعية الكثري إىل مزابل التاريخ متبوعني باللعنة ومقبوحني وهناك من الكتب والبح

الذي مل يذكروه يف أوراق هذه التهم والدعاوى لكاتب هذه السطور ولغريه وال أدري ملاذا مع أنها 

ذكرت يف التحقيقات وضبطت يف املضبوطات مثل كتاب ) اهلل أكرب خربت أمريكا ( وكتاب ) 

تب هذه ا( وهذه مجيعها لكالعالقات الدولية يف اإلسالم ( وكتاب )قصص تارخيية للمطلوبني 

السطور وأما الكتب اليت لبقية املشايخ فهي كثرية جدًا ومهمة جدًا منذ أحداث وغزوات نيويورك 

وواشنطن وما تالها من أحداث عاملية كربى وفيها من العلم واحلجج والرباهني والوثائق واحلقائق 

 وكما قال يف الكافية الشافية : ما ال حيبه وال يهواه وال يرغبه املباحث وآل سعود وشيوخهم

 يمانإوارحمتاه لكم غبنتم حظكم ... من كل معرفة ومن 

 ونسبتم للكـفر أولى منكم         باللـه واإليمـان والقـرآن

 هذي بضاعتكم فمن يستامها ... فقد ارتضى بالجهل والخسران

 

 

 ) تهمة التسرت واإليواء التي وردت يف أكثر من موضوع (

أوراقهم هذه مسألة التسرت واإليواء ونقلوا ما صدر عن ما مسوه ) مبجلس هيئة كبار ذكروا يف 

( وفيه ) وحيذر اجمللس 00/6/0121العلماء ( زعموا يف دورته التاسعة واخلمسني اليت انعقدت بتاريخ )

اهلل من التسرت على هؤالء أو إيوائهم فإن هذا من كبائر الذنوب وهو داخل يف عموم قول النيب صلى 

عليه وسلم ) لعن اهلل من آوى حمدثًا ( متفق عليه وقد فسر العلماء ) احملدث ( يف هذا احلديث بأنه 

من يأتي بفساد يف األرض فإذا كان هذا الوعيد الشديد فيمن آواهم فكيف مبن أعانهم أو أيد فعلهم 

 وأقول :  ( انتهى كالم هيئتهم .

 السبت في الحيتان عدوان أهل*** يا معشر المتكبرين عدوتم 
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 وطعنتم بالبغي والعدوان *** كفرتم أهل الشريعة والهدى

 سطو على ساداتكم بطعاني*** أفألنصرن الحق حتى أنني 

 فككم ثعبانيإحتى تلقف  *** هللا صيرني عصا موسى لكم

 زلزل كل من القانيأ *** بطل سحركم وبهأبأدلة القرآن 

ى حمدثا ( رواه مسلم فقط ومل يروه البخاري فلذا قوهلم ) فاحلديث الذي ذكروه ) لعن اهلل من آو

متفق عليه ( غري صحيح فاحلديث عن عامر بن واثلة قال كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل 

إليك قال : فغضبت وقال : ما كان النيب صلى اهلل  ّرفقال : ما كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يس

يا أمري  ّنهه الناس غري أنه قد حدثين بكلماٍت أربع قال فقال : ما إىل شيئا يكتم عليه وسلم يسّر

املؤمنني قال : قال )لعن اهلل من لعن والده ولعن اهلل من ذبح لغري اهلل ولعن اهلل من آوى حمدثًا ولعن 

( وعن أبي الطفيل قال قلنا لعلي بن أبي طالب أخربنا 0128اهلل من غري منار األرض ( رواه مسلم ) 

ليك رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم فقال : ما أسر إلي شيئًا كتمه الناس ولكين مسعته إه ء أسّربشي

يقول ) لعن اهلل من ذبح لغري اهلل ولعن اهلل من آوى حمدثًا ولعن اهلل من لعن والديه ولعن اهلل من غري 

اهلل بشيء فقال : ما خصنا كم رسول أخّص يٌّ( وعن أبي الطفيل قال : سئل عل0128املنار ( رواه مسلم )

مل يعم به الناس إال ما يف قراب سيفي هذا قال : فأخرج صحيفًة   - أي  بتحديث شيء -بشيء 

مكتوب فيها : ) لعن اهلل من ذبح لغري اهلل ولعن اهلل من سرق منار األرض ولعن اهلل من لعن والده ولعن 

ثري رمحه اهلل يف جامع األصول عن هذا احلديث ( وقال ابن األ0128اهلل من آوى حمدثًا ( رواه مسلم )

( : )آوى حمدثًا : احملدث الذي قد أذنب ذنبًا وفعل أمرًا منكرًا املعنى : من نصره ومنع منه 8111برقم )

ويف بلوغ األماني من أسرار الفتح الرباني شرح ترتيب مسند  وضمه إليه ليحميه ( انتهى كالمه .

( : ) حمدثًا : بكسر الدال املهملة هو من يرتكب ما فيه فساد 02/011ي )اإلمام أمحد بن حنبل الشيبان

ي له املانع له من القصاص وحنوه ( انتهى ومثله ويف األرض كالقتل والزنا والسرقة وحنو ذلك واملؤ

( وقوهلم ) بأنه من يأتي بفساد يف األرض ( هو صحيح ولكن ما الفساد 1/418أيضًا يف نيل األوطار )

َوقاَل ِفْرَعْوُن َذُروِني َأْقُتْل ُموسى }نونه هل يعنون ما عناه فرعون الذي قال كما قال اهلل عنه ) عيالذي 
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. يقول ابن  26سورة غافرة آية  }َوْلَيْدُع َربَُّه ِإنِّي َأخاُف َأْن ُيَبدَِّل ِديَنُكْم َأْو َأْن ُيْظِهَر ِفي اْلَأْرِض اْلَفساَد

( :) خيشى فرعون أن يضل موسى الناس ويغري رسومهم وعاداتهم 2/4124كثري رمحه اهلل يف تفسريه )

وهذا كما يقال يف املثل ) صار فرعون مذكرًا ( يعين واعظًا يشفق على الناس من موسى عليه 

 وكما قال ابن القيم رمحه اهلل يف الكافية الشافية :  السالم( انتهى كالمه .

 صاحب اإليمان فمن المصائب أن فرعونيكم ... أضحى يكفر

 ويقول ذاك مبدل للدين سا ... ع بالفساد وذا من البهتان

مع أن فرعون الطاغية هو رأس الفساد واملفسدين كما قال اهلل عنه )َوِفْرَعْوَن ِباْلَحقِّ ِلَقْوٍم ُيْؤِمُنوَن. ِإنَّ 

ًة مِّْنُهْم ُيَذبُِّح َأْبَناَءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساءُهْم ِإنَُّه ِفْرَعْوَن َعال ِفي اأَلْرِض َوَجَعَل َأْهَلَها ِشَيًعا َيْسَتْضِعُف َطاِئَف

، وكما قال جل جالله عن فرعون وقومه )َفَلمَّا َجاَءْتُهْم 1َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن (سورة القصص آية

ا َأنُفُسُهْم ُظْلًما َوُعُلوًّا َفانُظْر َكْيَف َكاَن آَياُتَنا ُمْبِصَرًة َقاُلوا َهَذا ِسْحٌر مُِّبنٌي. َوَجَحُدوا ِبَها َواْسَتْيَقَنْتَه

، وغريها من اآليات اليت تبني فساد فرعون وهامان وقارون 04/01َعاِقَبُة اْلُمْفِسِديَن (سورة النمل آية 

وجنودهم ومع ذلك يرمون غريهم بالفساد واإلفساد يف األرض كما قال اهلل عنهم )َوَقاَل اْلَمأُل ِمْن 

َتْحِيي ِفْرَعْوَن َأَتَذُر ُموَسى َوَقْوَمُه ِلُيْفِسُدوا ِفي اأَلْرِض َوَيَذَرَك َوآِلَهَتَك َقاَل َسُنَقتُِّل َأْبَناَءُهْم َوَنْس َقْوِم

( 4/0161، يقول ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه ) 022ِنَساَءُهْم َوِإنَّا َفْوَقُهْم َقاِهُروَن ( سورة األعراف آية 

م ليفسدوا يف األرض أي يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إىل عبادة ربهم دونك. يا هلل : )أي أتدعه

العجب صار هؤالء يشفقون من إفساد موسى وقومه! أال إن فرعون وقومه هم املفسدون ولكن ال 

وكذلك اليوم يقوهلا فراعنة العصر وهاماناته ومألهم املستكربون  .يشعرون ( انتهى كالمه

عن أهل اإلسالم واإلميان فأصبح التوحيد وهدم األصنام واألضرحة واملشاهد  وجنودهم احملضرون

إفسادا وفسادًا واجلهاد يف سبيل اهلل وقتال الكفار الغزاة احملتلني لبالد املسلمني إفسادًا وفسادًا 

واالستمساك حببل اهلل وشرعه وإقامة دينه يف األرض كذلك وهكذا كفرعون وقومه حذو القذة 

ربًا بشرٍب وذراعًا بذراٍع وصار الصنائع والعمالء واخلونة وبائعوا البلدان وعابدوا الصلبان بالقذة ش

( 00وقاتلوا أهل اإلسالم من املصلحني )َوِإَذا ِقيَل َلُهْم اَل ُتْفِسُدوْا ِفي اأَلْرِض َقاُلوْا ِإنََّما َنْحُن ُمْصِلُحوَن )
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( يقول ابن كثري رمحه اهلل 02-00(( سورة البقرة آية)02الَّ َيْشُعُروَن ) َأال ِإنَُّهْم ُهُم اْلُمْفِسُدوَن َوَلـِكن

( : ) قال ابن جرير : فأهل النفاق مفسدون يف األرض مبعصيتهم فيها ربهم 0/018يف تفسريه )

وركوبهم فيها ما نهاهم عن ركوبه وتضييعهم فرائضه وشكهم يف دينه الذي ال يقبل من أحد عمل 

واإليقان حبقيقته، وكذبهم على املؤمنني بدعواهم غري ما هم عليه مقيمون من  إال بالتصديق به،

أهل التكذيب باهلل ومالئكته وكتبه ورسله على أولياء  -أي معاونتهم –الشك والريب، ومظاهرتهم 

اهلل إذا وجدوا إىل ذلك سبياًل، فذلك إفساد املنافقني يف األرض وهم حيسبون أنهم بفعلهم ذلك 

قال ابن كثري بعد ما نقل كالم ابن جرير: وهذا الذي قاله حسن؛ فإن من الفساد ،  يهامصلحون ف

َوالَِّذيَن َكَفُروا َبْعُضُهْم َأْوِلَياُء َبْعٍض ِإالَّ  {يف األرض: اختاذ املؤمنني الكافرين أولياء، كما يف اآلية 

، فقطع اهلل املواالة بني املؤمنني 24رة األنفال آية سو {َتْفَعُلوُه َتُكْن ِفْتَنٌة ِفي اأَلْرِض َوَفَساٌد َكِبرٌي

والكافرين كما قال : ) يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا الكافرين أولياء من دون املؤمنني أتريدون أن 

[ ثم قال : ) إن املنافقني يف الدرك األسفل من النار  011جتعلوا هلل عليكم سلطانا مبينا ( ] النساء : 

[ فاملنافق ملا كان ظاهره اإلميان اشتبه أمره على املؤمنني ، فكأن  011نصريا ( ] النساء : ولن جتد هلم 

الفساد من جهة املنافق حاصل ؛ ألنه هو الذي غر املؤمنني بقوله الذي ال حقيقة له ، وواىل الكافرين 

هلل وتطابق قوله  على املؤمنني ، ولو أنه استمر على حالته األوىل لكان شره أخف ، ولو أخلص العمل

وعمله ألفلح وأجنح ؛ وهلذا قال تعاىل : ) وإذا قيل هلم ال تفسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون 

( أي : نريد أن نداري الفريقني من املؤمنني والكافرين ، ونصطلح مع هؤالء وهؤالء ، كما قال حممد 

جبري ، عن ابن عباس : ) وإذا قيل هلم بن إسحاق ، عن حممد بن أبي حممد ، عن عكرمة أو سعيد بن 

ال تفسدوا يف األرض قالوا إمنا حنن مصلحون ( أي : إمنا نريد اإلصالح بني الفريقني من املؤمنني 

وأهل الكتاب . يقول اهلل : ) أال إنهم هم املفسدون ولكن ال يشعرون( يقول : أال إن هذا الذي يعتمدونه 

 . ، ولكن من جهلهم ال يشعرون بكونه فسادا ( انتهى كالمهويزعمون أنه إصالح هو عني الفساد 

فكيف حبال دويالت األسر والعوائل يف جزيرة العرب اليت تؤوي أكرب مفسد يف األرض يف هذا الزمان 

) أمريكا ( وحتميه وتنصره وتظاهره وتعطيه الرب واجلو والبحر وتدعمه باملال واملقال والفعال حتى 
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نشرت صحيفة ) نيويورك تاميز ( األمريكية تقريرًا عن وجود قاعدة أمريكية  إني أثناء كتابيت هذه

يف دويلة ما يسمى ) باململكة العربية السعودية ( للطائرات بدون طيار وقد مت بيان وشرح هذا األمر 

ل سعود يؤون أكرب مفسٍد يف األرض يف هذا العصر أمريكا الكافرة ويتهمون غريهم بالفساد وآووا آف

فسدين وأفسدوا بالد املسلمني باملواالة واملناصرة واملظاهرة للصليبني فلم يكفهم احتالل أمريكا امل

الصليبية جلزيرة العرب حتى احتلوا أفغانستان والعراق من قلب العامل اإلسالمي جزيرة حممٍد 

 صلى اهلل عليه وسلم وكما قال الشاعر :

 الصليبُ  ِسمَ رُ على محرابه  *** وكم من مسجٍد جعلوه ديراً 

 وتحريق المصاحف فيه طيبُ *** دم الخنـزير فيه لهم خلـوٌف 

فهم أوىل الناس مع بقية العوائل واألسر اليت وضعها ورعاها األمريكان بهذا احلدث ) لعن اهلل من آوى 

ي حمدٍث أعظم من أمريكا وأي حدث أعظم من الكفر والشرك وأي إحداث أعظم من أحمدثًا ( و

احملتلني إىل قلب بالد املسلمني وهل عرف التاريخ أن أحدًا أدخل الصليبني إىل جزيرة  إدخال الغزاة

العرب قبل آل سعود وبقية اآلالت وهم أوىل الناس حبديث ابن عباس رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل 

اإلسالم سنة اجلاهلية  يف   ومبتغ    احلرم    يف    ملحد    أبغض الناس إىل اهلل ثالثة    عليه وسلم قال : )

ابن تيمية رمحه اهلل يف )اقتضاء  ل( يقو6882( رواه البخاري ) ليهريق دمه    ومطلب دم امرئ بغري حق 

( : )أخرب صلى اهلل عليه وسلم أن أبغض 011-011الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم( )

ن وإما يف الدنيا فأعظم فساد الدنيا قتل الناس إىل اهلل هؤالء الثالثة، وذلك ألن الفساد إما يف الدي

وأما فساد  النفوس بغري احلق، وهلذا كان أكرب الكبائر بعد أعظم فساد الدين الذي هو الكفر.

الدين فنوعان: نوع يتعلق بالعمل، ونوع يتعلق مبحل العمل، فأما املتعلق بالعمل: فهو ابتغاء سنة 

حلاد يف احلرم؛ ألن أعظم حمال العمل هو احلرم، وانتهاك اجلاهلية. وأما ما يتعلق مبحل العمل: فاإل

حرمة احملل املكاني أعظم من انتهاك حرمة احملل الزماني، وهلذا حرم من تناول املباحات من الصيد 

وهلذا كان الصحيح أن حرمة القتال يف  والنبات يف البلد احلرام مامل حيرم مثله يف الشهر احلرام.

 -واهلل أعلم-ا دلت عليه النصوص الصحيحة خبالف الشهر احلرام، فلهذا البلد احلرام باقية كم
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واملقصود أّن من هؤالء الثالثة من  ذكر صلى اهلل عليه وسلم اإلحلاد يف احلرم وابتغاء سنة جاهلية.

ابتغى يف اإلسالم سنة جاهلية، فسواء قيل: مبتغيًا أو غري مبتغ، فإن االبتغاء هو الطلب واإلرادة، فكل 

ن أراد يف اإلسالم أن يعمل بشيء من سنن اجلاهلية دخل يف هذا احلديث : عادة كانوا عليها فإن م

السنة هي العادة وهي الطريق اليت تتكرر لتتسع ألنواع الناس مما يعدونه عبادة أو ال يعدونه عبادة، 

سورة  {ُظُروْا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذَِّبنَيَقْد َخَلْت ِمن َقْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسرُيوْا ِفي اأَلْرِض َفاْن}قال تعاىل: 

: )لتتبعن سنن من كان قبلكم( " رواه البخاري -صلى اهلل عليه وسلم-(، وقال النيب042آل عمران)

قتفاء واالستنان، فمن عمل بشيء واإلتباع هو اإل ( من حديث أبي سعيد اخلدري2661( ومسلم )2421)

لية، وهذا نص عام يوجب حتريم متابعة كل شيء كان من سنن من سننهم فقد اتبع سنة جاه

(: ) 018-012وقال رمحه اهلل يف نفس املصدر ). اجلاهلية يف أعيادهم وغري أعيادهم.(انتهى كالمه

فإذا تبني ذلك فالناس قبل مبعث الرسول صلى اهلل عليه وسلم كانوا يف حال جاهلية منسوبة إىل 

األقوال واألعمال إمنا أحدثه هلم جاهل وإمنا يفعله جاهل وكذلك اجلهل فإن ما كانوا عليه من 

كل ما خيالف ما جاءت به املرسلون من يهودية ونصرانية فهي جاهلية وتلك كانت اجلاهلية 

هي يف دار  العامة فأما بعد مبعث الرسول صلى اهلل عليه وسلم قد تكون يف مصر دون مصر كما

وإن كان يف دار  ةكالرجل قبل أن يسلم فإنه يف جاهليالكفار وقد تكون يف شخص دون شخص 

مته  أحممد صلى اهلل عليه وسلم فإنه ال تزال من  ثما يف زمان مطلق فال جاهلية بعد مبعأاإلسالم ف

طائفة على احلق إىل قيام الساعة واجلاهلية املقيدة قد تقوم يف بعض ديار املسلمني ويف كثري من 

( وقال 141عليه وسلم )أربع يف أميت من أمر اجلاهلية()رواه مسلم)األشخاص كما قال صلى اهلل 

ذلك فقوله يف هذا  ( وحنو0660( ومسلم )41ألبي ذر)إنك امرؤ فيك جاهلية( )رواه البخاري)

احلديث )ومبتغ يف اإلسالم سنة جاهلية( يندرج فيه كل جاهلية مطلقة أو مقيدة يهودية أو نصرانية 

من بعض هذه امللل اجلاهلية  ةأو منتزع هو مركبة من ذلك أو بعضأثنية ة أو وئو صابأأو جموسية 

فإنها مجيعها مبتدعها ومنسوخها صارت جاهلية مببعث حممد صلى اهلل عليه وسلم وإن كان لفظ 

نتهى كالمه. فهم أاجلاهلية ال يقال غالبًا إال على حال العرب اليت كانوا عليها فإن املعنى واحد( 
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وا اهلل ورسوله وشاقوهما وخالفوا كتاب اهلل األمريكان وغريهم وتسرتوا عليهم وحاّدمن آوى الكفار 

وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم وما أمجع عليه املسلمون يف حرمة إدخال الكفار الغزاة إىل بالد 

املسلمني يف أي مكان من األرض فكيف جبزيرة العرب ومهبط الوحي وأرض احلرمني وساروا سرية أهل 

زمانهم حيث كانوا قبل اإلسالم يف ذل وصغار  يف ىوى العظمقاجلاهلية واتبعوا سنتهم يف التبعية لل

 ويف ضالل مبني وكما قال الشاعر:

 يُّ يا ربوع الجزيرة العفو قولي*****كم قضى بني قومك السمر

 كم كست رملك الحزين دماء****كم تردى على ثراك شقيُّ 

 سعيرها موريُّ  فرقت أهليك أحقاد جهل***وعداء

 فتنادوا للحرب ذا مضري***في اصتدام الوغى وذا يمنيُّ 

 الظلم واستبد القويُّ  غىإحن مزقتهم حين ضلوا**** فط

 يُّ فإذا بعضهم عبيد لكسرى***وإذا البعض تابع قيصر

 في حمى الروم حارث شامي***في حمى الفرس منذر حيريُّ 

 األجنبيُّ  كم تساقى قوماهما كأس حتف**** كي يعز المسود

 ائه بدويُّ تهكذا كان شأنهم حضري***مستضام و

 جهلوا الحق والجهالة تردي***أمرهم مثل وصفهم جهليُّ 

 صور من الضالالت شتى***إن حكم الضالل حكم زريُّ 

عض بذا الإو اإلحتاد السوفييت فأبني يف معسكر أمريكا يويف زماننا هذا حيث ابتغوا العزة عند الصل

ذا البعض تابع شيوعي وصدق عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه حيث قال)حنن قوم عبيد ألمريكا وإ

سالم ومهم ابتغينا العزة يف غريه أذلنا اهلل( وهذا حال العرب حني جاء اهلل باإلسالم أعزنا اهلل باإل

ا ائع ذلوا وهانوصنما جاء أمثال هؤالء اللسادوا الدنيا وقادوها ومل يكونوا عبيدًا لشرق وال لغرب ف

واتبعوا سنة اجلاهلية وأعادوا سريتها األوىل وليس فقط يف تبعيتهم ألولئك بل زادوا وأعادوا التربج 
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والسفور الذي مساه اهلل يف القرآن باجلاهلية حيث يقول)وال تربجن تربج اجلاهلية األوىل( )سورة 

ألجهزة التى تدعو وتشجع الت وا( وآووا املتربجات والسافرات وجاؤوا باألفالم واجمل44األحزاب آية )

رمات واجلاهلية ما على ذلك بل لدى هذه الدويالت من املدن اإلنتاجية اإلعالمية التى فيها من احمل

)يا هلا األبنية ودعموها باملال ومحوها باجلنود فهم أوىلا اهلل به عليم فشرعوا هلا القوانني وبنو

اهلل عليه وسلم )لعن اهلل من أوى حمدثًا( وهم بكبار العلماء( بقول النيب صلى  ىجملس هيئة ما يسم

كما قلتم يف تفسري احملدث )بأنه ياتي بفساد يف األرض( فأعظم فساد اليوم تقوم به هذه الدويالت 

واألسر والعوائل عرب إعالمهم اهلابط والفاجر والعاهر وإيوائهم للفاجرين والفاجرات والعاهرين 

واملخنثات والساقطني والساقطات  واملخنثني داعرين والداعراتوالعاهرات والراقصني والراقصات وال

من املمثلني واملمثالت واملغنيني واملغنييات والفنانني والفنانات والطائرات والفنادق والشواطئ 

والشاليهات واملراقص وغريها أصبحت من األمور املعلومة واملشهورة عند العامة واخلاصة بقوانني 

لدويالت والعوائل واألسر التى تأمر باملنكر وتشيعه وتنشره وحتميه وتنهى عن ومحاية وأموال هذه ا

 املعروف وحتاربه وتطارده وتضيق عليه وكما قال الشاعر :

 طن المخدر بالوعودومر بالكتابة عن وجودي**** عن الغاأ

 ب األلى بالدين كانوا***وجوداً للفضيلة في الوجودرْ عن العُ 

 ضاً*** ركاماً من عفونات العهودفعادوا بعد أن طرحوه أر

 واروا****خنافس تحت ميراج اليهودتوبعد الفتح للدنيا 

 وأذياالً لشرق أو لغرب****تذكرنا بأخالق العبيد

 وتسلب أرضنا ونقول عاشت****عروبتنا األبية في صعود

 ****ونشمخ رغم ذلك بالجدودوفي أعناقنا للعلج غلٌّ 

 عم أنه شوك الورودونقطف من جنان الوهم شوكاً***ونز

 ونهرب من حقيقتنا فراراً***لتقليد الثعالب والقرود
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 هنالك في المراقص والمالهي***بقية قصة الغزو الجديد

 ****ليصبح نسخة من هوليودهيبيع الجيل آخر ما لدي

 وأمساً***ويكفر بالطريف وبالتليد اً ويفقد حاضراً وغد

 ن بالجمودن وصموا التديأوللبلهاء في المأساة قسط***ب

 عتيد هرطيق وأين الدين واألحكام تبني ***على قانون

 و*** مناحي للمروق وللجحودحوأين الدين والتعليم ين

 *** لتصرف غير مصرفها السديدىوأين الدين والزكوات تجب

 حدود ماليين تعيش العمر كدحاً***ليسعد متخمون بال

 ثراء من مراباة وغش***وكسب جاء من سلخ الجلود

 ق قومهم سغب وسقم***وغايتهم مضاعفة الرصيدويسح

 ين باباً***إلشعال الشرارة في الوقوديبيأتاحوا للصل

 وأعطوا الحاقدين مجال إفك*** لتسميم البراعم والزنود

 وعن حواء من هتكوا حماها*** كما زعموا لتحطيم القيود

 تطالب بالحقوق وأي قاض***سينصفهما سوى الدين الحميد

 أطباق لحم***بتعرية الروادف والنهودفهل في بيعها 

 بأسواق المراقص والمالهي***ومأخور القمامة والصديد

 أذلك ما أرادوه احتفاء****بها وبدورها الفذ الفريد

 "سورة النساء }ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميالا عظيماا{ وصدق اهلل إذ يقول

أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم  }إن الذين يحبون ويقول جّل جالله(" 91آية)

ولو ذهب اإلنسان جلمع (" 12"سورة النور آية ) في الدنيا واآلخرة وهللا يعلم وأنتم ل تعلمون{

صور إيواء املفسدين والتسرت عليهم ومنعهم ومحايتهم يف هذه الدويالت لطال به املقال مثل بنوك 
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تها وحمالت الدشوس واألطباق الفضائية وحمالت الفيديو واألفالم الربا وحمالت الغنا وآالتها وأدوا

على  ىال خيفا باحية واخلالعة وشرب اخلمور ماإلالغربية والشرقية التى فيها من الكفر والشرك و

نهم كاإلمساعلية والرافضة والتعامل معهم على الوالء يكمتأحد وكذلك إيواء املشركني و

م والشرع إىل آخره وليس هذا مكان استقصاء ذلك ومجعه وإمنا هي للجنسية والوطن ال على اإلسال

ومن آخر هذه األمثلة والنماذج إيواء واستقبال رئيس دويلة  أمثلة ومناذج ألنه باملثال يتضح املقال.

)بزين العابدين بن علي( وزوجته )ليلى الطرابلسي( والتسرت عليهم مع علم القاصي  سمىتونس امل

ن املفسدين يف األرض الذين حاربوا اإلسالم واملسلمني وحادوا اهلل ورسوله وشاقوا اهلل والداني بأنهم م

ورسوله وطغوا يف البالد وأكثروا فيها الفساد ونشروا فيها اإلحلاد وحرموا فيها الصالة واحلجاب 

اربني وشعائر اإلسالم ومكنوا للفاحشة والرذيلة والدعارة حتى ثار عليهم الناس وأخرجوهم وفروا ه

ووهم ومحوهم وقالوا آفلم جيدوا ملجأ وضاقت عليهم األرض مبا رحبت حتى استقبلهم آل سعود و

ن أخالق العرب تدعوهم لذلك وإجارة املستجري وحنو ذلك كما صرح  بذلك وزير خارجيتهم أب

سعود الفيصل وكذلك سعوا إليواء حسين مبارك وزوجته وأوالده وهم من أكابر املفسدين 

ني واحملاربني هلل ولرسوله وللمؤمنني واألمثلة على إيواء هؤالء لدى بقية الدويالت يف جزيرة واجملرم

العرب كثرية ومع كل هذا ال يقول املباحث وال هيئتهم املسماة بهيئة كبار العلماء عنهم)لعن اهلل 

فإيواء كل هؤالء  تنفق إال على بهيمة ال وى حمدثًا( بل يوجدون آلل سعود األعذار والذرائع اليتآمن 

ني والظاملني والفاسقني يغضون الطرف عنه ويقللون من يبياملفسدين والكافرين واجملرمني والصل

شأنه بينما حني يفر مسلم بدينه من الفنت ويهرب من السجن والسجان الذي سبق شرح ما جيري 

تفي من الطالبني له بغري للجهاد يف سبيل اهلل يف ثغر من ثغور املسلمني أو خي فيه أو خيرج مهاجرًا

غري ذلك من األسباب يتهمون من آواه أو أعانه أو نقله  وأحق ليهريقوا دمه أو يسجنوه سنني وسنني 

أو أخفاه بالتسرت واإليواء ويسوقون هذا احلديث)لعن اهلل من آوى حمدثًا( وفتوى )ما يسمى بهيئة 

مور احملمودة واملمدوحة يف كتاب عنهم من األكبار العلماء( مع أن نصرة املؤمنني وإيوائهم والدفاع 

حازها األنصار رضي اهلل عنهم هي إيوائهم  ةن أعظم منقبأاهلل وسنة رسوله صلى اهلل عليه وسلم و
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ونصرتهم للنيب صلى اهلل علية وسلم وملهاجرين من أصحابه فقد قال اهلل عز وجل)للفقراء املهاجرين 

تغون فضاًل من اهلل ورضوانًا وينصرون اهلل ورسوله أولئك هم الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهلم يب

الصادقون  والذين تبوءوا الدار واالميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال جيدون يف صدورهم 

حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 

قال سبحانه )إن الذين أمنوا وهاجروا وجاهدوا بأمواهلم ( و1-8املفلحون( )سورة احلشر آية )

وأنفسهم يف سبيل اهلل والذين أووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ومل يهاجروا ما 

لكم من واليتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم يف الدين فعليكم النصر()سورة األنفال 

()ذكر تعاىل أصناف املؤمنني وقسمهم إىل 1/0601) هيف تفسرين كثري رمحه اهلل ب( يقول ا22)

مهاجرين خرجوا من ديارهم وأمواهلم وجاؤوا لنصر اهلل ورسوله وإقامة دينه وبذلوا أمواهلم وأنفسهم 

يف ذلك وإىل أنصار وهم املسلمون من أهل املدينة إذ ذاك آووا إخوانهم املهاجرين يف منازهلم وواسوهم 

روا اهلل ورسوله بالقتال معهم فهؤالء بعضهم  أولياء بعض أي كل أحد منهم أحق يف أمواهلم ونص

ذا آخى رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بني املهاجرين واألنصار كل اثنني هلباآلخر من كل أحد و

أخوان فكانوا يتوارثون بذلك مقدمًا على القرابة حتى نسخ اهلل تعال ذلك باملواريث ثبت ذلك يف 

( وقال تعاىل 1181بن عباس رواه البخاري )انتهى كالمه، وحديث البخاري عن ابن عباس( صحيح ا

)والذين كفرو بعضهم اولياء بعض إال تفعلوه تكن فتنة يف األرض وفساد كبري والذين آمنوا 

وهاجروا وجاهدوا يف سبيل اهلل والذين آووا ونصروا اولئك هم املؤمنون حقًا هلم مغفرة ورزق 

()ملا ذكر 0602-1/0601(يقول ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه)21-24رة األنفال آية )كريم()سو

تعاىل أن املؤمنني بعضهم أولياء بعض قطع املواالة بينهم وبني الكفار....قال: ومعنى قوله)إال تفعلوه 

تنة يف تكن فتنة يف األرض وفساد كبري( أي إن جتانبوا املشركني وتوالوا املؤمنني وإال وقعت الف

مر واختالط املؤمن بالكافر فيقع بني الناس فساد منتشر طويل عريض قال: ملا الناس وهو التباس األ

ميان كما رب عنهم حبقيقة اإلخذكر تعاىل حكم املؤمنني يف الدنيا عطف بذكر ماهلم يف اآلخرة فأ

زق الكريم وهو احلسن هم باملغفرة والصفح عن ذنوب إن كانت وبالرزياجنه سيأتقدم يف أول السورة و
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أم وال ميل حلسنه وتنوعه ثم ذكر أن سالطيب الشريف دائم مستمر أبدًا ال ينقطع وال ينقضي وال ي

األتباع هلم يف الدنيا على ما كانوا عليه من اإلميان والعمل الصاحل فهم معهم يف اآلخرة أي قول اهلل 

 نتهى كالمه.ا( 21كم( )سورة األنفال آية ))والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك من

وجاءت األحاديث بنصر املسلم وتنفيس كربه وتيسري عسره وتراحم املؤمنني وتوادهم وتعاطفهم وغري 

أخو املسلم ال  مذلك فعن ابن عمر رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال)املسل

اهلل يف حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج اهلل  يظلمه وال يسلمه من كان يف حاجة أخيه كان

( 2112عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن سرت مسلمًا سرته اهلل يوم القيامة()رواه البخاري)

( وعن أبي هريرة رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )ال حتاسدوا وال 2181ومسلم)

وا وال بيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد اهلل إخوانًا املسلم أخو تناجشوا وال تبا غضوا وال تدابر

ئ من ره ثالث مرات )حبسب امدراملسلم ال يظلمه وال خيذله وال حيقره التقوى ها هنا( ويشري إىل ص

( ورواه 2161الشر أن حيقر أخاه املسلم كل املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه( رواه مسلم )

( بلفظ )املسلم أخو املسلم ال خيونه وال يكذبه وال خيذله( وعن أبي هريرة رضي اهلل 0122الرتمذي )

عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس اهلل 

ر اهلل عليه يف الدنيا واآلخرة ومن سرت على معسر يّس رعنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يّس

سلمًا سرته اهلل يف الدنيا واآلخره واهلل يف عون العبد ما كان العبد يف عون أخيه....احلديث رواه م

( وعن النعمان بن بشري رضى اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم )مثل 2611مسلم)

سائر اجلسد املؤمنني يف توادهم وترامحهم وتعاطفهم مثل اجلسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له 

( ولفظ البخاري )ترى املؤمنني (وعنه أيضًا رضي 2186( ومسلم )6100بالسهر واحلمى( رواه البخاري )

اهلل عنه  قال)املؤمنون كرجل واحد إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمى( رواه 

 علية وسلم )املسلمون وعن النعمان أيضًا رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل (2186مسلم)

وعن أبي  21861سه اشتكى كله (رواه مسلم )أن اشتكى رإكرجل واحد إن اشتكى عينه اشتكى كله و

موسي األشعري رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال)املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
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عن جابر رضى اهلل عنه أن ( و2181( ومسلم )2116بعضه بعض( وشبك بني أصابعه رواه البخاري)

رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال )ولينصر الرجل أخاه ظاملًا أو مظلومًا أن كان ظاملًا فلينهه فإنه 

( وغريها من األحاديث النبوية الصحيحة 2181له نصر وإن كان مظلومًا فلينصره( رواه مسلم )

يف كتاب املظامل خاري رمحه اهلل يف صحيحه ب البواملتواترة واملشهورة يف مثل هذه املعاني وقد بّو

رد فيه حديث الرباء بن عازب رضي اهلل عنها قال أمرنا النيب صلى اهلل ووأبقوله )باب نصر املظلوم( 

السابق قال  يموسي األشعر يبسبع ونهانا عن سبع فذكر مما أمرهم به )ونصر املظلوم( وحديث أب

هو فرض كفاية وهو عام يف ، (:)قوله باب نصر املظلوم 2111،2116ابن حجر رمحه اهلل يف الفتح )

املظلومني وكذلك يف الناصرين بناًء على أن فرض الكفاية خماطب به اجلميع وهو الراجح ويتعني  

نكاره مفسدة املنكر فلو علم أو غلب على ظنه إأحيانًا على من له القدرة عليه وحده إذا مل يرتتب على 

وبقي أصل االستحباب بالشرط املذكور فلو تساوت املفسدتان ختري أنه ال يفيد سقط الوجوب 

بكون الفعل ظلمًا ويقع النصر مع وقوع الظلم وهو حينئذ حقيقة وقد  وشرط الناصر أن يكون عاملًا

ع بعد قيقع قبل وقوعه كمن أنقذ إنسانًا من يد إنسان طالبه مبال ظلمًا وهدده إن مل يبذله وقد ي

يضًا رمحه اهلل يف كتاب املظامل)باب ال يظلم املسلم املسلم وال أوقال  مه.نتهى كالاوهو كثري(

، بضّم أوله يقال أسلم فالن فالنًا إذا ألقاه إىل باب ال يظلم املسلم املسلم وال يسلمهقوله يسلمه(:) 

وله ومل حيمه من عدوه وهو عام يف كل من أسلم لغريه لكن غلب يف اإللقاء إىل اهللكة قال: ق اهللكة

)ال يظلمه( هو خرب مبعين األمر فإن ظلم املسلم للمسلم حرام وقوله )وال يسلمه( أي ال يرتكه مع 

من يؤذية بل ينصره ويدفع عنه وهذا أخص من ترك الظلم وقد يكون ذلك واجبًا وقد يكون مندوبًا 

زلت به( حبسب اختالف األحوال وزاد الطرباني من طريق أخرى عن سامل)وال يسلمه يف مصيبة ن

املباحث وأسيادهم آل سعود  ىوالصرحية يأب ةومع كل هذه األدلة الشرعية الواضح نتهى كالمه.ا

من الناس إال الظلم واخلذالن واخليانة والتسليم والتعسري واإليقاع يف الكرب وأن يكونوا أعوانًا على 

جلوار واإلجارة فهي بعضهم البعض بالتجسس والتحسس والنميمية وأما أخالق العرب وشيمهم يف ا

على اهلوى واملزاج للعائلة السعودية أما بقية الناس من القبائل والعشائر والشعوب العربية إذا فعلوا 
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مريكا أووهم وأخفوهم من آذلك وأجاروا املستجري ونصروا املظلوم وأعانوا املسلمني اجملاهدين و

سيادهم آل سعود لألخالق العربية أحث وية وصنائعها وعمالئها اخلونة فال جمال عند املباببيالصل

 لشيم والقيم وال للدواعي اإلنسانية التى قالوها عن )شني العابدين بن علي( وغريه وأذكر هنالوال 

ستخبارات حينها تركي الفيصل إىل أفغانستان للغرض ذاته وقد كيف أن آل سعود أرسلوا رئيس اإل

ن وقاهر األمريكان( وكيف أن تركي الفيصل ذكرت ذلك يف كتاب )أسامة بن الدن جمدد الزما

كالمهم هذا يف الدواعي  فطرد شر طرده وردوا عليه بعبارات قاسية حول اجلوار واإلجارة تنس

اإلنسانية واألخالق العربية زعموا بل هو اهلوى والكرب والطغيان كما قال اهلل تعاىل )أم تأمرهم 

( وهم بفعلهم هذا يشابهون كفار قريش حني 42)أحالمهم بهذا أم قوم طاغون( )سورة الطور آية

أرسلوا إىل النجاشي يف احلبشة إلعادة املسلمني إليهم وتسلمهم هلم وإن كان كفار قريش تصرفوا 

عن أم سلمة رضي اهلل عنها زوج النيب صلى اهلل فبدهاء وذكاء فإن آل سعود يتصرفون بكيد وغباء 

ا على ديننا وعبدنا اهلل ال جاورنا بها خري جار النجاشي أمّنملا نزلنا أرض احلبشة : ]عليه وسلم قالت

ائتمروا أن يبعثوا إىل النجاشي فينا رجلني جلدين  نؤذى وال نسمع شيئًا نكرهه فلما بلغ ذلك قريشًا

وأن يهدوا النجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه األدم 

قته بطريقًا إال أهدوا له هدية ثم بعثوا بذلك مع رًا ومل يرتكوا من بطافجمعوا له أدمًا كثري

همي وأمروهما أمرهم وقالوا ساملغرية املخزومي وعمرو بن العاص بن وائل ال بن عبداهلل بن أبي ربيعة

م قدموا للنجاشي هداياه ثم ثهديته قبل أن تكلموا النجاشي فيهم  قهلما: أدفعوا إىل كل بطري

مهم إليكم قبل أن يكلمهم قالت: فخرجا فقدما على النجاشي وحنن عنده خبري دار وعند لسسلوه أن ي

خري جار فلم يبق من بطارقته بطريق إال دفعا إليه هديته قبل أن يكلما النجاشي ثم قاال لكل بطريق 

وجاؤوا منهم: إنه قد صبا إىل بلد امللك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ومل يدخلوا يف دينكم 

عثنا إىل امللك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم فإذا ببدين مبتدع ال نعرفه حنن وال أنتم وقد 

كلمنا امللك فيهم فتشريوا عليه بأن يسلمهم إلينا وال يكلمهم فإن قومهم أعلى بهم عينا وأعلم مبا 

ها منهما ثم كلماه فقاال با هداياهم إىل النجاشي فقبلنهما قّرإم ثعابوا عليهم فقالوا هلما : نعم 
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نه قد صبا إىل بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ومل يدخلوا يف دينك إله: أيها امللك 

نت وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم أوجاؤوا بدين مبتدع ال نعرفه حنن وال 

ا عليهم وعاتبوهم فيه. قالت: ومل يكن وعشائرهم لرتدهم إليهم فهم أعلى بهم عينًا وأعلم مبا عابو

شيء أبغض إىل عبداهلل بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كالمهم فقالت 

بطارقته حوله: صدقوا أيها امللك قومهم أعلى بهم عينًا وأعلم مبا عابوا عليهم فأسلمهم إليهما 

)أي –قال: ال هيم اهلل إذا ال أسلمهم إليهما  اهم إىل بالدهم وقومهم قالت: فغضب النجاشي ثمفلريدَّ

دي واختاروني على من سواي حتى أدعوهم القومًا جاوروني ونزلوا ب اُدَكوال ُأ -ال واهلل ما فعلت ذا(

فأسأهلم ما يقول هذان يف أمرهم فإن كانوا كما يقوالن أسلمتهم إليهما ورددتهم إىل قومهم وإن 

وأحسنت جوارهم ما جاوروني قالت: ثم أرسل إىل أصحاب رسول  كانوا على غري ذلك منعتهم منهما

اهلل صلى اهلل عليه وسلم فدعاهم فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون 

وما أمرنا به نبينا صلى اهلل عليه وسلم كائن يف ذلك  اللرجل إذا جئتموه قالوا: نقول واهلل ما علمن

هذا  وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حوله سأهلم فقال: ماما هو كائن فلما جاؤوه 

الدين الذي فارقتم فيه قومكم ومل تدخلوا يف ديين وال يف دين أحد من هذه األمم قالت: فكان الذي 

صنام ونأكل امليتة د األبكلمه جعفر بن أبي طالب فقال له : أيها امللك كنا قومًا أهل جاهلية نع

ش ونقطع األرحام ونسئ اجلوار يأكل القوى منا الضعيف فكنا على ذلك حتى بعث ونأتي الفواح

مانته وعفافه فدعانا إىل اهلل لنوحده ونعبده وخنلع ما كنا أاهلل إلينا رسواًل منا نعرف نسبه وصدقه و

حنن نعبد وآباؤنا من دونه من احلجارة واألوثان وأمرنا بصدق احلديث وأداء األمانة وصلة الرحم 

وحسن اجلوار والكف عن احملارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف 

بالصالة والزكاة والصيام قالت: فعدد  احملصنة وأمرنا أن نعبد اهلل وحده ال نشرك به  شيئًا وأمرنا

لم نشرك به شيئُا عليه أمور اإلسالم فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به فعبدنا اهلل وحده ف

وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا لريدونا إىل 

عبادة األوثان من عبادة اهلل وأن نستحل ما كنا نستحل من اخلبائث فلما قهرونا وظلمونا وشقوا 
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من سواك ورغبنا يف جوارك ورجونا أن ىل بلدك واخرتناك على إعلينا وحالوا بيننا وبني ديننا خرجنا 

ال نظلم عندك أيها امللك قالت: فقال له النجاشي هل معك مما جاء به اهلل من شيء قالت: فقال له 

سورة مريم( قالت : )فقرأ عليه صدرًا من )كهعيص( أي  النجاشي: فأقرأه علّيفقال جعفر : نعم له 

فته حتى أخضلوا مصاحفهم حني مسعوا ما تال واهلل النجاشي حتى أخضل حليته وبكت أساق ىفبك

عليهم ثم قال النجاشي إن هذا والذي جاء به موسي ليخرج من مشكاة واحدة انطلقا فواهلل ال 

أسلمهم إليكم أبدًا وال أكاد، قالت أم سلمة :فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص واهلل ألنبئنه 

لت: فقال له عبد اهلل بن أبي ربيعة وكان أتقى الرجلني غدًا عيبهم عنده ثم أستأصل به خضراءهم قا

فينا: ال تفعل فإن هلم أرحامًا وإن كانوا قد خالفونا قال: واهلل ألخربنه أنهم يزعمون أن عيسى ابن 

قالت : ثم غدا عليه الغد فقال له : أيها امللك : إنهم يقولون يف عيسى بن مريم قواًل  مريم عبٌد

يهم فاسأهلم عما يقولون فيه قالت :فأرسل إليهم يسأهلم عنه قالت: ومل ينزل بنا إل ْلِسْرفَأ عظيمًا

إذ سألكم عنه قالوا نقول واهلل فيه  ىمثلها فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: ماذا تقولون يف عيس

 ا قال اهلل وما جاء به نبينا كائنًا يف ذلك ما هو كائن فلما دخلوا عليه قال هلم : ما تقولون يفم

ابن مريم فقال له جعفر بن أبي طالب: نقول فيه الذي جاء نبينا: هو عبداهلل ورسوله وروحه  ىعيس

وكلمته ألقاها إىل مريم العذراء البتول قالت: فضرب النجاشي يده إىل األرض فأخذ منها عودًا ثم 

قال فقال: وإن اخرت بطارقته حوله حني قال ما نقال: ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود فت

كم م ثم من سّبكم غّرم ثم من سّبّرمن سبكم ُغ اآلمنون نتم سيوم بأرضي والسيومأواهلل اذهبوا ف خنرمت

ا مردوا عليه (اجلبل)م فما أحب أن لي دبرًا ذهبًا وإني آذيت رجاًل منكم والدبر بلسان احلبشة: غّر

ملكي فآخذ الرشوة فيه وما  ّيرد عل ثة حيحاجة لنا بها فواهلل ما أخذ اهلل مين الرشو هداياهما فال

ه وأقمنا عنده ب فأطيعهم فيه قالت: فخرجا من عنده مقبوحني مردودًا عليهما ما جاءا أطاع الناس يّف

( بإسناد جيد وكذلك )تركي الفيصل( 0211رواه أمحد ) [حلديثاخبري دار مع خري جار.... إىل آخر 

من أرسله مع الناس كأنهم عبيد لدى عائلته ويتعامل هو  خرج من عند املال حممد عمر مقبوحًا إذ

ة وإيواء ونصرة من حترم إجارته وإيواءه ونصرته بالكتاب روأسرته  فيجيزون وحيلون ألنفسهم إجا
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والسنة واإلمجاع وحيرمون ومينعون وجيرمون إجارة وإيواء ونصرة من جتب إجارته وإيواءه ونصرته 

من املال حممد عمر نصره اهلل والشيخ يونس خالص رمحه اهلل  ببالكتاب والسنة واإلمجاع فيطل

ه ورأوا بذله وتضحيته وجهاده وبالئه يف نصرتهم وإغاثتهم والدفاع عنهم وتسليم رجٍل عرفوه وخرب

وأدركوا أن الطلب أمريكي صلييب ولذا أصر املال حممد عمر نصره اهلل على عدم إسالمه هلم حتى ملا 

أفغانستان بعد غزوات نيويورك وواشنطن وطلبوا منه تسليم الشيخ بن الدن دقت طبول احلرب على 

ار ذمته بذلك وهذا موقف عظيم فرمحه اهلل رفض وزهد يف احلكم وغري ذلك من أجل مسلم وإخ

ة وهذه هى األخالق العربية األصيلة اليت يجليل سيذكره التاريخ له وهذه هي الشيم والقيم احلقيق

 ةطلب من هي الدواعي اإلنسانية وسيشكر اهلل له صنيعه هذا وها هو ومن معه عززها اإلسالم وهذه

يعودون بقوة وحفظهم اهلل ألكثر من عقد من الزمان وهم يف سجال  (طالبان)العلم املشهورين باسم 

بية واحللف األطلسي الصلييب وقريبًا سيغادر األمريكان واحللف األطلسي يوكر وفر مع أمريكا الصل

ورين ومهزومني خبالف صدام حسني حم وصنائعهم يف افغانستان وباكستان وما حوهلا مدوأتباعه

وجيشه وجنوده سقطوا خالل أسابيع وألقي القبض عليهم وأصبحوا نسيًا منسيًا ورفع راية اجلهاد يف 

العراق أهل اإلسالم واإلميان وهذا دليل على حفظ اهلل ألوليائه ونصره هلم وعلى خزيه ألعدائه 

ذالله هلم وقد مجعت مادة علمية قبل اعتقالي للبدء يف ما كنت أعلنت عنه يف بعض الكتب من وإ

اف البشر بذكر مناقب املال حممد عمر( ولكن حيل بيين وبني ذلك واهلل حتإصدار كتاب بعنوان )إ

خالق املستعان و يا ليت أني أستطيع أن أخربه بذلك إلسعاده أسعده اهلل وأتذكر هنا يف اجلوار وأ

مل أعقل أبوي قط إال وهما يدينا الدين ومل ]العرب يف ذلك ما قالته عائشة رضي اهلل عنها قالت: 

مير علينا يوم إال يأتنا  فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم طر يف النهار بكرة وعشية فلما ابتلي 

قيه ابن الدغنة وهو سيد املسلمون خرج أبو بكر مهاجرًا حنو أرض احلبشة حتى إذا بلغ برك الغماد ل

ح يف األرض فأعبد ربي يأبا بكر فقال أبو بكر: أخرجين قومي فأريد أن أس االقارة فقال أين تريد ي

خرج إنك تكسب املعدوم وتصل الرحم وحتمل خرج وال ُين مثلك يا أبا بكر ال َيإبن الدغنة: فافقال 

بن الدغنة ارجع فأعبد ربك فرجع معه اف الكل وتقري الضيف وتعني على نوائب احلق فأنا لك جاٌر
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خرج له وال ُيثخرج مفطاف ابن الدغنة عشية يف أشراف كفار قريش فقال هلم :إن أبا بكر ال َي

أخترجون رجاًل يكسب املعدوم ويصل الرحم وحيمل الكل ويقري الضيف ويعني على نوائب احلق فلم 

بن جوار ابن الدغنة( وآمنوا أبا بكر وقالوا ال تكذب قريش جبوار ابن الدغنة )ويف رواية: فأنفذت قريش

الدغنة: مر أبا بكر فليعبد ربه يف داره وليصل فيها وليقرأ ما شاء وال يؤذنا بذلك وال يستعلن به فإنا 

شى أن يفنت نساءنا وأبناءنا فقال ذلك ابن الدغنة ألبي بكر فلبث أبو بكر بذلك يعبد ربه يف داره خن

يقرأ يف غري داره ثم بدأ ألبي بكر فابتنى مسجدًا بفناء داره وكان يصلي فيه  وال يستعلن بصالته وال

بون منه وينظرون إليه جف )أي يزدحم( عليه نساء املشركني وأبناءهم وهم يعنقذويقرأ القرآن في

وكان أبو بكر رجاًل بكاء ال ميلك عينيه إذا قرأ القرآن فأفزع ذلك أشراف قريش من املشركني 

بن الدغنة  فقدم عليهم فقالوا: إنا كنا أجرنا أبا بكر جبوارك على أن يعبد ربه يف داره ا فأرسلوا إىل

مسجدًا بفناء داره فأعلن بالصالة والقراءة فيه وإنا قد خشينا أن يفنت نساءنا  ىنتفقد جاوز ذلك فاب

علن بذلك فسله أن وأبناءنا فانهه فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه يف داره فعل وإن أبى إال أن ي

فرك)أي ننقض عهدك( ولسنا مقرين ألبي بكر االستعالن خنيرد إليك ذمتك فإنا قد كرهنا أن 

علمت الذي عاقدت لك عليه فأما أن تقتصر  قالت عائشة: فأتى ابن الدغنة إىل أبي بكر فقال:  قد

ت ذميت يف رجل عقدت رفذميت فإني ال أحب أن تسمع العرب أني قد أخ يَّعلى ذلك وإما أن ترجع إل

إىل آخر احلديث يف هجرة النيب صلى اهلل  [جبوار اهلل ىني أرد إليك جوارك وأرضإله فقال أبو بكر ف

يف جامع  بن األثري رمحه اهللا( قال 4111عليه وسلم واختفاءه من طلب قريش يف الغار رواه البخارى )

وقال ابن  .نتهىا حام وناصر ومدافع(( : )فأنا لك جار أي 1214األصول عند هذا احلديث برقم )

أي ، جبوار اهلل  ىأي جمري أمنع من يؤذيك قال: قوله وأرض ،قوله وأنا لك جار: )حجر يف الفتح

وهنا أسأل الذي  كالمه. ىأمانه ومحايته وفيه جواز األخذ باألشد يف الدين وقوة يقني أبي بكر (انته

علي( رئيس دويلة تونس بناًء على أخالق العرب يقول بأن إيواءه ومحايته )لشني العابدين بن 

والدواعي اإلنسانية أين إكساب املعدوم وصلة األرحام وإقراء األضياف واإلعانة على نوائب احلق من 

ال ختفى أخباره وسريته السيئة ثم ملاذا حالٌل على عائلة آل سعود أن  )شني العابدين بن علي( الذي
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نصروا إخوانهم وأبناءهم وأقاربهم يلى الناس أن جيريوا ويوؤا ومثل هؤالء الطغاة وحرام ع جتري

وأصحابهم وأحبابهم من املسلمني الذين يثقون حق اليقني أنهم مظلومون ومطلوبون ألنهم 

جماهدون يف سبيل اهلل فروا بدينهم من أعدائهم الذين احتلوا بالد املسلمني عرب أسلحتهم 

طلب تكة مع هؤالء الغزاة هي الكر والفر واالستنزاف الذي يوطائراتهم وكانت طبيعة وأسلوب املعر

ن الناس يعرفون إخوانهم إالكمون وترصد األعداء وهذا كله يتطلب النصرة واإليواء من املسلمني ثم 

هم ونصروهم وأجاروهم بأنهم من املسلمني واملؤمنني وهم وأقاربهم الذين آوبوأصحابهم وأحبا

يف األرض وال باحملدثني أفال يعرفون أخالق العرب ولديهم الدواعي  اجملاهدين وليسوا باملفسدين

اإلنسانية أم إن أخالق العرب حكرًا على أسرة آل سعود وال يعرف الدواعي اإلنسانية إال هم وبقية 

همج رعاع ويف إجيادهم هلل حكمة وهل تظن هذه األسرة وأقطابها أن الناس قد انسلخوا من هم الناس 

روبة حتى يقدموا أبناءهم وإخوانهم وأقاربهم وأصحابهم وأحبابهم للمباحث لكي اإلسالم والع

ف الناس املعتربة ايسجنوهم سنني عددًا أو يدلوا عليهم لكي يقتلوهم بددًا أال يدرك املباحث أن أعر

خيانة شرعًا إىل اآلن تعترب تسليم أمثال هؤالء من العار واألمور العظيمة والكبرية اليت ال تغتفر وهي 

تؤدي يف أحيان إىل طرده من القبيلة والتربؤ منه وفسخ نكاحه وهجائه بالقصائد إىل آخره  ىعظم

 مما هو معلوم وهؤالء الذين آووهم ونصروهم وأخفوهم هم كما قال الشاعر على لسان أم أحدهم :

 ما كان جرمك يا بني ولم تكن ** في الناس غير الطاهر المحمود

 رم والتقى ** والبر عنك، لَُكن  خير شهودلو أنهم سألوا المكا

 هل كان جرمك أن عزفت عن الخنا ** وعففت عن ورد لهم مورود

 هل كان جرمك أن تعيش لفكرة ** ال للمجون وال ابنة العنقود

 تدعو لنهج هللا نهج محمٍد ** ال نهج فرعون ، وال نمرود

 كم أرقتك هموم أمتك التي** كسرت جحافلها أمام يهود

 الشبيبة في سعاد، ولم تهم ** إال بسعد تراثنا وسعيد هام
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 عشقوا مالهيهم وعشقك مصحف** تتلوه بالترتيل والتجويد

 ما كنت تصحب غير أرباب التقى ** من صائمين وركع وسجود

 وكما قال الشاعر اآلخر عن انقالب املوازين وتبدل املقاييس وانعكاس األمور على لسان أب لصغريته

 جنه******من كان أهالً للثواببلد يساق لس

 من هم أهل العقاب **** كي يرتقي أعلى المناصب

 حكم البالد طغاتها****عاشوا بها عيش الذئاب

 خدعوا البالد وأهلها***نعقوا كما نعق الغراب

 هذي الرقاب فارفعوا *** قالوا انتصارات ومجد

 واملؤوا كل الشعاب*** وتحرروا  من كل قيد 

 لكنها كانت كالسراب م****كانت شعارات له

لوا كل البالد ***   من العمار إلى الخرابقد حو 

 وإذا تحدث مصلح****كأبيك سيق إلى الكالب

 السوط كان طعامه****ودماؤه كانت شراب

 و شبابأساقوا إلى الظلمات من****وجدوا صغاراً 

 حتى القعيد أتوا به****متغضناً منه اإلهاب

 ن للموت اقترابفكا***نهشت جسوم الطاهرين 

 أبنيتي ال تسألي****ماذا جنى حتى يصاب

 ما كان يوماً سارقاً***ما كان يوماً كالذئاب

 بمنصب أو بانقالب ***ما كنا يسعى كي يفوز

 همهم جحر وغاب*** ما كان يوماً مثل قوم 
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 الكؤوس وال الشراب*** كال ولم يرد الرزايا ال 

 هو مصلح....هو مصلح.....هو مصلح

 عندهم سبب العقاب*** جريمة يا صغيرة هذه ال

 حساب الين بحفالسجن أصبح معقالً***** للمصل
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  تهم متفرقة

ة واملتاحة للناس زوجوابي : بأن دورة الغوص من األمور املباحة واجلائ )االلتحاق بدورٍة للغوص( -أ

اف واملتعة والنزهة والصيد يف كثري من البلدان من العامل يدخلها الناس للتأمل والتفكر واالكتش

والرياضة فما املانع من ذلك وما الضري يف ذلك وهل دورة الغوص جرمية يف نظركم وحرام 

عندكم فإن كان األمر كذلك فلماذا تفتحون هلا املراكز وتوجدون هلا املعدات وتصرحون للناس 

كغريي من الناس ومل يثبت  بالغوص يف البحار فما أنا إال واحد من هؤالء الذين أخذوا هذه الدورة

علي ارتكاُب أمٍر حرام أو غري مشروع وما قالوه ) بأني اشرتكت يف إنشاء خلية إرهابية تهدف إىل 

بية واستئجار وكر إرهابي والشروع يف االستعداد للقيام بأعمال إرهابية ( فهذا االقيام بأعمال إره

رون األمور علي أهوائهم ومزاجهم وقد كله وسواس خناس يوسوس به يف صدور املباحث الذين يفس

حاولوا أثناء التحقيق الضغط والتهديد وتكرار وإعادة السؤال حول القصد من دورة الغوص فكان 

اجلواب بأنها رياضة مشروعة ومع ذلك حاولوا إجبارنا على القول ) بأنا ننوي استهداف بوارج 

فيي هلذه التهمة عن نفسي بأن استهداف طع إثبات ذلك وأقول بعد نتومدمراٍت أمريكية ( ومل يس

البوارج واملدمرات وحامالت الطائرات الصليبية األمريكية شرف ال أدعيه وجهاد عظيم إذ غزو البحر 

( : ) مسألة قال :) وغزو البحر 04-04/02زو الرب يقول ابن قدامه رمحه اهلل يف املغين )غأفضل من 

البحر مشروع وفضله كثري قال أنس بن مالك نام رسول أفضل من غزو الرب ( ومجلته أن الغزو يف 

اهلل صلى اهلل عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت أم حرام : فقلت ما يضحكك يا رسول اهلل 

قال : ) ناس من أميت عرضوا علي غزاًة يف سبيل اهلل يركبون ثبج هذا البحر ملوكًا على األسرة أو 

) ثم ذكر بعض  –( 0102( ومسلم )2221،2811ه ) البخاري )مثل امللوك على األسرة ( متفق علي

وال يتمكن  الغرق األحاديث ثم قال ( : ) وألن البحر أعظم خطرًا ومشقة فإنه بني خطر العدو وخطر

وقد قال اهلل جل جالله )َوَقاِتُلوا  انتهى كالمه . من الفرار من أصحابه فكان أفضل من غريه(

" يقو ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه 46َما ُيَقاِتُلوَنُكْم َكافًَّة ( "سورة التوبة آية اْلُمْشِرِكنَي َكافًَّة َك
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( : ) أي : كما جيتمعون حلربكم إذا حاربوكم فاجتمعوا أنتم أيضًا هلم إذا حاربتموهم 1/0612)

د وجاءت اآليات واألحاديث املتكاثرة بقتال وجها وقاتلوهم بنظري ما يفعلون (انتهى كالمه .

املشركني والكفار من أهل الكتاب وغريهم وطلبهم وغزوهم يف حصونهم ومعاقلهم وهو جهاد الطلب 

فكيف جبهاد الدفع عن بالد املسلمني وأراضيهم وحبارهم اليت يسرح وميرح فيها الكفار اليوم وهذه 

لسمك وإمنا جاءت البوارج واملدمرات وحامالت الطائرات مل تأت إىل حبارنا لتوزيع الورود واهلدايا وا

للسيطرة واهليمنة على بالد املسلمني وخرياتهم واحتالل بلدانهم وقصف املسلمني يف أفغانستان 

والعراق واليمن والصومال فهي أهداف مشروعة للمسلمني وال ينكر ذلك إال من هو جاهل بدين 

ت مع أمريكا العقود اإلسالم أو عدو لإلسالم واملسلمني وكون دويالت ما يسمى باخلليج الستة عقد

والعهود ومنحتها البحار ومسحت لإلسطول اخلامس األمريكي الصلييب بفتح مقره وإدارته يف دويلة 

البحرين فهذا وحده كاف إلثبات الكفر والردة واخليانة لألمة وجلزيرة العرب ومن ثم البلدان 

إلمجاع وكما قال ابن حزم يف األخرى اليت جرى احتالهلا وهي عقود وعهود باطلة بالكتاب والسنة وا

ملوك األندلس )واهلل لو علموا أن يف عبادة الصلبان متشية أمورهم لبادروا إليها،فنحن نراهم 

بالدهم،  إىل ىيستمدون النصارى، فيمكنونهم من حرم املسلمني وأبنائهم ورجاهلم ،حيملونهم أسار

وأقول  .عمروها بالنواقيس (انتهى كالمهورمبا أعطوهم املدن والقالع طوعًا، فأخلوها من اإلسالم و

واهلل لو علمت هذه األسر  عن هذه الدويالت الست يف زماننا هذا يف القرن اخلامس عشر اهلجري :

والعوائل أن يف عبادة الصلبان متشية أمورهم بادروا إليهم فنحن نراهم استمدوا الربيطانيني ثم 

وأراضيهم وأجواءهم وحبارهم وأعطوهم املساحات  األمريكان النصارى فمكنوهم من بالد املسلمني

الشاسعة إلقامة القواعد الربية والبحرية واجلوية وفتحوا هلم الرب والبحر واجلو وأمدوهم باملال 

والرجال ودلوهم على كل شيء يف جزيرة العرب وسبق شرح ذلك وتفصيلة وال زلت أعجُب من 

حماولتهم املتكررة واملستميتة النتزاع معلومة حول حرص احملققني عند سؤاهلم لنا عن هذا الشأن و

استهداف هذه البوارج واملدمرات وحامالت الطائرات للذهاب بها إىل أمريكا وقد قاهلا لي كبار 

احملققني منهم ) اللواء حممد بن سعد البقمي ( رئيس التحقيقات السابق ) وسعد الشهري ( اللواء 
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وجب الغسل (  بأن أمريكا ركبتهم ( فكنت أقول هلم ساخرًا ) إذًا احلالي القائم برئاسة التحقيقات )

وذلك ألن احلديث يقول ) إذا جلس بني شعبها األربع ثم جهدها فقد وجب الغسل ( ومبا أن أمريكا 

وصدق الشاعر إذ  ركبتكم وجلست بني شعبكم األربع ثم جهدتكم فقد وجب الغسل منكم مجيعًا .

 يقول:

 أغرقوني في دمائي اقتلوني مزقوني ***

 لن تعيشوا فوق أرضي *** لن تطيروا في سمائي

 والقصيدة كاملة موجودة يف مطلع كتاب )أسامة بن الدن جمدد الزمان وقاهر األمريكان(

وجوابي : بأن التدرب على اخليل من األمور احملمودة املمدوحة يف  تهمة التدرب على اخليل ()  -ب

عمر رضي اهلل عنهما إن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال ) اخليل  اإلسالم فقد قال عبد اهلل بن

( وعن أنس بن مالك 0820( ومسلم )2811معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة ( رواه البخاري )

رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) الربكة يف نواصي اخليل ( رواه البخاري 

( وعن عروة البارقي رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال )اخليل 0821)( ومسلم 2810)

( وهذا 0824( ومسلم ) 2812جر واملغنم ( رواه البخاري ) معقود يف نواصيها اخلري إىل يوم القيامة األ

اهلل  احلديث أخرجه البخاري يف ) كتاب اجلهاد والسري باب اجلهاد ماض مع الرب والفاجر ( وقد قال

ُكْم َوآَخِريَن جل جالله )َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة َوِمْن ِرَباِط اْلَخْيِل ُتْرِهُبوَن ِبِه َعُدوَّ اللَِّه َوَعُدوَّ

هاد " وقد بوب البخاري يف كتاب اجل61ِمْن ُدوِنِهْم َلا َتْعَلُموَنُهُم اللَُّه َيْعَلُمُهْم( " سورة األنفال آية  

والسري بابًا بعنوان ) باب من احتبس فرسًا يف سبيل اهلل ( وذكر هذه اآلية ) ومن رباط اخليل ( ثم 

من احتبس فرسا يف سبيل )ذكر حديث أبي هريرة رضي اهلل عنه قال قال النيب صلى اهلل عليه وسلم 

ميزانه يوم القيامة ( رواه  ه وروثه وبوله حسنات يفن شبعه ورّيفإوعده ، ب ًااهلل إميانا باهلل وتصديق

( واألحاديث الواردة يف اخليل وفضل ارتباطها وركوبها وإعدادها والتدرب عليها 2814البخاري )

كثرية ومتواترة فما اجلرم يف ذلك وهل حتاكمون وجترمون من يركب اخليول ويتدرب عليها 
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مألءهم املستكربين وباقي ويتخذها أم إن اخليول حمصورة ومقصورة على األسر والعوائل الستة و

 همج رعاع ويف إجيادهم هلل حكمة . هم الناس 

لتحاق بصالة رياضية من وجوابي : بأن اإل لتحاق بصالٍة رياضية للتدريب البدني () تهمة اإل -ج

األمور املباحة يف األصل إذا سلمت من املنكرات واحملظورات وقد تستحب أو جتب يف بعض احلاالت 

خاص إذا اقتضى األمر ذلك كاإلعداد البدني للجهاد يف سبيل اهلل وهي تدخل يف واألوقات واألش

" ويف العدة اليت 61القوة اليت أمر اهلل بها يف قوله )َوَأِعدُّوا َلُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوٍَّة( "سورة األنفال آية 

" ومن القواعد 16سورة التوبة آية  أمر اهلل بإعدادها يف قوله ) ولو أرادوا اخلروج ألعدوا له عدة ( "

الشرعية املعروفة واملشهورة ) بأن ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب ( واجلهاد يف سبيل اهلل ال يتم إال 

باإلعداد البدني الالزم لذلك فالتحاقي بصالة رياضية ليس حبرام وال جرمية حتى أحاكم عليها 

 وأجرم من أجلها . 

، وال  وجوابي : بأن هذا كذب وال أساس له من الصحة ى تركيب السموم () تهمة التدرب عل -د

 .  دليل عليه وإثبات

وجوابي : بأن عقبة بن عامر رضي اهلل  ) تهمة التدرب على الرماية بالسالح يف عدد من املناطق ( -هـ 

ما استطعتم من عنه قال : مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وهو على املنرب يقول ) وأعدوا هلم 

اللخمي  يمًاِق( وبأن ُف0102قوٍة أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي أال إن القوة الرمي ( رواه مسلم )

رمحه اهلل قال : قلت لعقبة بن عامر : ختتلف بني هذين الغرضني وأنت شيخ كبري فيشق عليك 

لم مل أعانه قال : قلت : وما ذاك قال : فقال عقبة : لوال كالم مسعته من رسول اهلل صلى اهلل عليه وس

( وبأن عقبة بن 0101مسعته يقول ) من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى ( رواه مسلم )

عامر رضي اهلل عنه قال : مسعت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يقول ) ستفتح عليكم أرضون 

( وقد أورد مسلم هذه األحاديث 0108مسلم ) ويكفيكم اهلل فال يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه ( رواه

كما يف تبويب النووي يف كتاب اإلماره ) باب فضل الرمي واحلث عليه وذم من علمه ثم نسيه ( وعن 
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رموا بين إمساعيل فإن اسلمة بن األكوع رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) 

يف كتاب اجلهاد والسري ) باب التحريض علي الرمي ( قال ( 2811أباكم كان راميًا( رواه البخاري )

منا فسر القوة بالرمي وإن كانت القوة تظهر بإعداد إابن حجر رمحه اهلل يف الفتح : ) قال القرطيب 

غريه من آالت احلرب لكون الرمي أشد نكاية يف العدو وأسهل مؤنة ، ألنه قد يرمي رأس الكتيبة 

وقال الشوكاني رمحه اهلل عند تعليقه على حديثي عقبة . ى كالمهفيصاب فيهزم من خلفه (انته

أي قوله أال إن القوة الرمي  –( : ) وكرر ذلك 1/268بن عامر رضي اهلل عنه يف الرمي يف نيل األوطار )

للرتغيب يف تعلمه وإعداد آالته وفيه دليل على مشروعية االشتغال بتعلم آالت اجلهاد والتمرن فيها  –

يف إعدادها ليتمرن بذلك على اجلهاد ويتدرب فيه ويروض أعضاءه ) قوله : فليس منا ( قد  والعناية

تقدم الكالم على تأويل مثل هذه العبارة يف مواضع ويف ذلك إشعار بأن من أدرك نوعًا من أنواع القتال 

، ألن ترك  اليت ينتفع بها يف اجلهاد يف سبيل اهلل ثم تساهل يف ذلك حتى تركه كان آمثًا شديدًا

العناية بذلك يدل على ترك العناية بأمر اجلهاد ، وترك العناية باجلهاد يدل على ترك العناية 

 .بالدين لكونه سنامه وبه قام (ا.هـ

قبة بن عامر رضي اهلل عنه عن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال )إن اهلل يدخل بالسهم الواحد عوعن 

يف صنعته اخلري والذي جيهز به يف سبيل اهلل والذي يرمي به  الذي حيتسب  ثالثة نفر اجلنة صانعه

وقال: )) ارموا واركبوا، وأن ترموا خرٌي لكم من أن تركبوا ((، وقال: ))كل شيء يلهو  يف سبيل اهلل (

َقْوسه، وتأديبه فرَسه، ومالعبته أهله فإنهن من احلق ( رواه ببه ابن آدم فهو باطل، إال ثالثًا: َرْمَيه 

( ويف 2800( وابن ماجه )4128( والنسائي )0642( والرتمذي )2104( وأبو داود )02411سة ) أمحد )اخلم

كفرها ( ) وهو حديث حسن  ةرواية عند بعضهم )ومن علم اهلل الرمي فرتكه رغبة عنه فنعم

مبجموع طرقة وشواهده ( قال الشوكاني رمحه اهلل عند تعليقه على هذا احلديث يف كتاب اجلهاد 

( : ) فيه دليل على أن العمل يف 1/221منتقى األخبار ) باب احلث على الرمي ( يف نيل األوطار ) من

آالت اجلهاد وإصالحها وإعدادها كاجلهاد يف استحقاق فاعله اجلنة ولكن بشرط أن يكون ذلك 

يصنع حملض التقرب إىل اهلل بإعانة اجملاهدين وهلذا قال :الذي حيتسب يف صنعته اخلري وأما من 
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ذلك ملا يعطاه من األجرة فهو من املشغولني بعمل الدنيا ال بعمل اآلخرة ، نعم يثاب مع صالح النية 

إن  }كمن يعمل باألجرة اليت يستغين بها عن الناس أو يعول بها قرابته ، وهلذا ثبت يف الصحيح 

يف سبيل اهلل ( أي الذي قوله : ) والذي جيهز به  {الرجل يؤجر حتى على اللقمة يضعها يف فم امرأته 

يعطي السهم جماهدا جياهد به يف سبيل اهلل قوله : ) فإن ترموا خري لكم . . . إخل ( فيه تصريح بأن 

الرمي أفضل من الركوب ، ولعل ذلك لشدة نكايته يف العدو يف كل موطن يقوم فيه القتال ، ويف 

اليت ميكن فيها اجلوالن دون املواضع اليت  ل إال يف املواطنتمجيع األوقات خبالف اخليل فإنها ال تقا

وقال ابن . فيها صعوبة ال تتمكن اخليل من اجلريان فيها وكذلك املعاقل واحلصون ( انتهى كالمه

( : )قد ذهب أكثر العلماء إىل أن الرمي أفضل من ركوب 1/0614كثري رمحه اهلل يف تفسريه )

. ن الرمي وقول اجلمهور أقوى للحديث ( انتهىاخليل، وذهب اإلمام مالك إىل أن الركوب أفضل م

فالرماية والتدريب عليها من األمور املمدوحة واحملمودة يف شريعة اإلسالم أمر اهلل بها ورسوله صلى 

اهلل عليه وسلم وحثا عليها ورغبا فيها فما العيب يف ذلك وما اجلرم واإلثم فيمن يرمي ويتعلم الرمي 

واستجابًة هلا وهل بقي شيء من اجلهاد مل حيرمه املباحث وأسيادهم )  أخذًا بهذه األوامر الشرعية

نايف بن عبد العزيز وابنه حممد ( فالركوب على اخليل جرمية والغوص يف البحر مصيبة والتدريب 

باليد والنبال والساكتون واخلرازة والرشاش كبرية الكبائر بل  رمييف الصاالت الرياضية داهية وال

نام والفكرة تدور يف خلد اإلنسان حول اجلهاد يف سبيل اهلل حياسب عليها اإلنسان بتهمة والرؤيا يف امل

از اإلرهاب ويزج به يف السجن لسنني بأحكام إدارية ما أنزل اهلل بها من سلطان حتت مسمى االحرت

  وكم رأينا ومسعنا عن أناس حكمهم ) حممد بن نايف ( بأحكام إداريٍة ألمور من هذا القبيل .

) وحيازته خالل ذلك لسالح رشاش نوع كالشنكوف بدون ترخيص بقصد اإلفساد وأما قوهلم 

فجوابي : أني أكفُر  واإلخالل باألمن اجملرم واملعاقب عليه مبوجب نظام األسلحة والذخائر (

بنظامكم الطاغوتي عمومًا ونظام األسلحة الذخائر خصوصًا إذ أنظمتكم هي قوانني وضعية ودساتري 

ضية ما أنزل اهلل بها من سلطان وقد قدمت ما يكفي يف شأن حتكيم الشريعة وهذه األنظمة معدة أر

ومفصلة وفق مصلحة أسرة آل سعود وليس وفق شريعة اإلسالم ومصاحل اإلسالم واملسلمني وأما 
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أخللنا قوهلم ) بقصد اإلفساد واإلخالل باألمن ( فلم يثبت علينا حبمد اهلل أنا أفسدنا يف األرض أو 

بأمن املسلمني بل على العكس الذين أفسدوا يف األرض وأخلوا بأمن املسلمني هم أسرة آل سعود 

واملباحث حيث مكنوا للكفار الصليبني وأحلوهم جزيرة العرب بدون ترخيص من كتاب اهلل وسنة 

اركوا يف رسوله وإمجاع املسلمني بل الكتاب والسنة واإلمجاع ضد ما قاموا به كما سبق بيانه وش

احتالل بلدان املسلمني أفغانستان والعراق وغريها كما سبق إيضاحه فالرمي بالسالح واإلعداد يف 

سبيل اهلل جملاهدة أمريكا الصليبية هو من صميم الدين وإن قتلتم وأسرمت وصحتم وعذبتم وما 

باع حالكم إال كحال ) دويلة يهود حيث حتاكم وحتاسب وتسجن وتقتل كل من حاز ومحل و

واشرتى السالح ورمى به من الناس يف بالد الشام بل واهلل إن خطر دويلة آل سعود على اإلسالم 

ها إن مل تزد تيران وملحقاإواملسلمني ال يقل عن خطر دويلة يهود ودويلة الصفويني واإلثنا عشرية  يف 

 عليها وال خيفى ذلك إال على من طمس اهلل بصره وبصريته . 

وجوابي : بأن هذا غري صحيح  ع يف قتل أحد رجال األمن بإحدى نقاط التفتيش ( ) تهمة الشرو -و

 ومل يثبت شيء من هذا وقد حاولوا أثناء التحقيق انتزاع هذا األمر ومل يستطيعوا .

وجوابي : بأن هذا غري صحيح وقد نفيت ذلك  ) تهمة الشروع يف اغتيال خالد الفيصل ... ( -ز

 وتكرارًا.  أثناء التحقيق معي مرارًا

) تهمة االشرتاك مع ) عمر القحطاني رمحه اهلل وسعيد بن مفرح القحطاني ( يف الشروع يف  -ح

طائرات يف القاعدة اجلوية يف الرياض واستهداف مواكب رمسية داخل مطار القاعدة  بالقيام بضر

مفرح القحطاني (  ني مل أمسع بهذا من قبل وال أعرف أحدًا باسم ) سعيد بنأوجوابي : باجلوية ( 

 فهي تهمة باطلة .

تهمة القيام حبيازة سالح رشاش أخذه من )ظافر بن دليم القحطاني( الستخدامه من قبل ) -ط

وجوابي: بأني ما مسعت  )سعيد بن مفرح القحطاني( يف تنفيذ عملية اغتيال أحد املعاهدين...اخل(

 طلة وغري صحيحة.بهذا االسم من قبل وال أعرف هؤالء األشخاص، والتهمة با
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ىل اليمن لئال يتم اعتقالي من آل سعود إ)تهمة اخلروج إىل اليمن... اخل( فجوابي: بأني ذهبت  -ي

رعية آل سعود وقد ذكرت ما يكفي يف بيان ذلك، وأما شوهذا أمٌر مشروع وطبيعي فأنا ال أعرتف ب

ها الفرنسيون والربيطانيون قوهلم )بطريقة غري شرعية( فجوابي: بأّن حدود )سايكس بيكو( اليت رمس

بأقالم الرصاص )املراسم( هي األمُر غري املشروع الذي جيب إزالته لتصبح بالد املسلمني واحدًة 

مفتوحًة يتنّقل فيها املسلم بال عوائق وال وثائق كما كان املسلمون على ذلك لقرون من الزمان، 

أكفُر بنظامكم مجلًة  يحلدود( فجوابي: بأّنوأما قوهلم: )واجملرم واملعاقب عليه مبوجب نظام أمن ا

ّبد اهلل بذلك فهو حكٌم جاهلٌي وضعٌي ما أنزل اهلل به من سلطان واحلدود اجلغرافية عوتفصياًل وأت

احلالية هي كذلك جيب حتطيمها وإزالتها لتعود أمًة واحدًة ال يفّرق بينها حدود وضعها الغازي 

 املستخرب الذي يسمونه )املستعمر(.

)تهمة استعمال احملررات الرمسية املزورة...اخل( فجوابي: حصل ذلك لتجاوز عقبة الطلب  -ك

واالعتقال الذي قام به آل سعود وهذا أمٌر مشروٌع وطبيعٌي وقد شرحت حال آل سعود وما قاموا به 

ا وحال سجونهم وحربهم للجهاد واجملاهدين بكل الطرق فنحن يف جهاٍد عاملٍي ضد رأس الكفر أمريك

من طالبيهم وأعدائهم  -صلوات اهلل وسالمه عليهم–واحلرب خدعة وقد اختفى األنبياء والرسل 

خري مثاٍل على  وخدعوهم ومّوهوا عليهم َووّروا بأشياء تصرف نظر أعدائهم عنهم وهجرة النيب 

ذلك وكذلك هجرة أصحابه إىل احلبشة والقصص واألدلة على جواز الكذب يف احلرب وخمادعة 

إذا أراد غزوة ورَّى بغريها وكان يقول احلرب  دو التحايل عليه كثرية جدًا وقد كان النيب الع

( من حديث كعب بن مالك بإسناد صحيح[ وقد ذكر ابن هشام يف السرية 2642خدعة ]رواه أبو داود )

وملا  : ابن إسحاق (: )قال644-640النبوية قصة إسالم احلجاج بن ِعالط السلمي فقال )

،  احلجاج بن عالط السلمي ثم البهزي - صلى اهلل عليه وسلم -كلم رسول اهلل  ، خيرب فتحت

وكانت عنده ، له  - أم شيبة بنت أبي طلحة مبكة ماال عند صاحبيت فقال : يا رسول اهلل ، إن لي

نه ال ، فأذن لي يا رسول اهلل ؛ فأذن له ، قال : إ أهل مكة ومال متفرق يف جتار معرض بن احلجاج منها

وجدت بثنية  مكة فخرجت حتى إذا قدمت : احلجاج قال . بد لي يا رسول اهلل من أن أقول ؛ قال : قل
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 -صلى اهلل عليه وسلم  -يتسمعون األخبار ، ويسألون عن أمر رسول اهلل  قريش البيضاء رجاال من

ورجاال ، فهم يتحسسون ، ريفا ومنعة  احلجاز ، وقد عرفوا أنها قرية خيرب وقد بلغهم أنه قد سار إىل

قال : ومل يكونوا علموا بإسالمي  - احلجاج بن عالط : الركبان ، فلما رأوني قالوا األخبار ، ويسألون

، وهي  خيرب فإنه قد بلغنا أن القاطع قد سار إىل . أبا حممد أخربنا يا -عنده واهلل اخلرب 

من اخلرب ما يسركم ، قال : فالتبطوا  قال : قلت : قد بلغين ذلك وعندي  . احلجاز وريف يهود بلد

؛ قال : قلت : هزم هزمية مل تسمعوا مبثلها قط ، وقتل أصحابه  حجاج جبنيب ناقيت يقولون : إيه يا

،  أهل مكة أسرا ، وقالوا : ال نقتله حتى نبعث به إىل حممد قتال مل تسمعوا مبثله قط ، وأسر

، وقالوا : قد جاءكم  مبكة قال : فقاموا وصاحوا . فيقتلوه بني أظهرهم مبن كان أصاب من رجاهلم

إمنا تنتظرون أن يقدم به عليكم ، فيقتل بني أظهركم . قال : قلت : أعينوني  حممد اخلرب ، وهذا

وأصحابه قبل  حممد ، فأصيب من فل خيرب وعلى غرمائي ، فإني أريد أن أقدم مبكة على مجع مالي

قال :  : ابن إسحاق قال . حممد ويقال : من يفء : ابن هشام لأن يسبقين التجار إىل ما هنالك . قا

فقاموا فجمعوا لي مالي كأحّث مجع مسعت به . قال : وجئت صاحبيت فقلت : مالي ، وقد كان لي 

، فأصيب من فرص البيع قبل أن يسبقين التجار ؛ قال : فلما  خبيرب لعلي أحلق عندها مال موضوع ،

اخلرب ، وجاءه عين ، أقبل حتى وقف إىل جنيب وأنا يف خيمة من خيام  العباس بن عبد املطلب مسع

، ما هذا اخلرب الذي جئت به ؟ قال : فقلت : وهل عندك حفظ ملا وضعت  حجاج التجار ، فقال : يا

حتى ألقاك على خالء ، فإني يف مجع مالي كما ترى  استأخر عينعندك ؟ قال : نعم ؛ قال : قلت : ف

، وأمجعت  مبكة قال : حتى إذا فرغت من مجع كل شيء كان لي . ، فانصرف عين حتى أفرغ

، فإني أخشى الطلب ثالثا ، ثم قل  أبا الفضل ، فقلت احفظ علي حديثي يا العباس لقيت اخلروج ،

صفية  ملكهم ، يعين واهلل لقد تركت ابن أخيك عروسا على بنتما شئت ، قال : أفعل ؟ قلت : فإني 

؛ فقال : ما تقول يا حجاج ؟  ، وانتثل ما فيها ، وصارت له وألصحابه ، ولقد افتتح خيرب بنت حيي

لقد أسلمت وما جئت إال آلخذ مالي ، فرقا من أن أغلب عليه ، قال : قلت : إي واهلل ، فاكتم عين ، و

فإذا مضت ثالث فأظهر أمرك ، فهو واهلل على ما حتب ، قال : حتى إذا كان اليوم الثالث 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=18
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=18
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 404من  380صفحة 
 

، فطاف بها ، فلما رأوه قالوا :  الكعبة حلة له ، وختلق ، وأخذ عصاه ، ثم خرج حتى أتى العباس لبس

التجلد حلر املصيبة ؛ قال : كال ، واهلل الذي حلفتم به ، لقد ، هذا واهلل  أبا الفضل يا

وترك عروسا على بنت ملكهم ، وأحرز أمواهلم وما فيها فأصبحت له وألصحابه ؛  خيرب حممد افتتح

قال : الذي جاءكم مبا جاءكم به ، ولقد دخل عليكم مسلما ، فأخذ  قالوا : من جاءك بهذا اخلرب ؟

وأصحابه ، فيكون معه ؛ قالوا : يا لعباد اهلل انفلت عدو اهلل ، أما واهلل  حمدمب ماله ، فانطلق ليلحق

ومل ينشبوا أن جاءهم اخلرب بذلك(انتهى.]وقد رواه أمحد  : لو علمنا لكان لنا وله شأن ؛ قال

([ مع اختالف السياقات واأللفاظ بإسناد صحيح على شرط 1220( وعبد الرزاق يف املصنف )02111)

طلوبني( موهناك ِمن أشباه هذه القصص واليت ذكرُتها يف كتاب )قصص تارخيية للالشيخني 

الشيء الكثري وفيها من خداع األعداء واملكر بهم والتحايل عليهم وكذا حال املسلمني اجملاهدين 

اليوم مع أمريكا وصنائعها البد من ذلك وهو أمٌر مشروٌع حمموٌد ومن صميم دين اهلل حتى يأتي 

أما قوهلم: )بقصد اإلخالل بأمن البالد واإلفساد فيها( فهذا من الكذب والبهتان وقد قدمت و النصر.

 ما يكفي عن حال املفسدين والفاسدين واملزورين واخلائنني.

فجوابي: إن السفر )تهمة اخلروج إىل أفغانستان لاللتحاق بقاعدة اجلهاد والقتال حتت رايته(  -ك

ليمن أو الصومال أو الشيشان أو مالي أو الشام لنصرة املسلمني فيها إىل أفغانستان أو العراق أو ا

واجلهاد يف سبيل اهلل والدفاع عن أعراض وأموال وبالد ودين املسلمني هو من فروض األعيان على 

املسلمني حتى حتصل الكفاية ويندحر العدو وجيب على املسلمني نصرة إخوانهم بالنفس ملن 

القادرين من رجاٍل ونساٍء وجبميع أنواع النصرة األخرى كالدعاء  يستطيع وباملال على مجيع

واللباس والكتب الشرعية املرعية النقّية والعالج والقنوت واإليواء واإلغاثة بالسكن واألكل والشرب 

بعد غزوات واملستلزمات الطبية إىل آخره، فهذا من الواجبات وليس من التهم وخروجي ألفغانستان 

طن ودخول أمريكا الصليبية إليها هو مما أتقّرب به إىل اهلل وإن كنتم تعدون ذلك نيويورك وواشن

جرمية فليشهد الثقالن أني جمرم، وأما قولكم )لاللتحاق بالقاعدة...( فقد قدمت ما يكفي عن 

قاعدة اجلهاد وأّنها طليعة اإلسالم واملسلمني وأنها أقوم بدين اإلسالم من كثري من األدعياء 
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ين واحلاسدين، وأقول لكاتب هذه التهمة والدعوى )اخسأ فلن تعدو قدرك( وسيأتي اليوم واحلاقد

 الذي يلّقنك فيه املسلمون اجملاهدون الدروس ويزيلونك من الوجود لتصبح يف مزبلة التاريخ.

...( فجوابي: -رمحه اهلل–)تهمة االشرتاك يف دفن أحد قادة قاعدة اجلهاد )راكان الصخيان  -ل

وتقبله يف الشهداء بعد مواجهة الفيحاء اليت أصيب فيها إصابات  -رمحه اهلل–ان الصخيان أن راك

بليغة؛ حيث كانت إصابته يف أسفل البطن وكانت إحدى الطلقات أصابته يف الرئة فلما نقله 

اإلخوة إىل البيت الذي كنت فيه وسعوا إلسعافه مبا يستطيعون مع إدراكهم أن إصابته قاتلة وبعد 

واسرتاح من نصب الدنيا وأذاها فقد كان يتأمل أملًا شديدًا  -رمحه اهلل–ساعات فاضت روحه  مضّي

أرجو أن يكون حما اهلل عنه بذلك ذنوبه وزاد حسناته ورفع له درجاته وما هي إال حلظات حتى بدأ 

العيادة  مع مرور الوقت كانت البسمة تزداد وكّنا ندخل عليه يف الغرفة املخصصة بأدواتوُم يتبّس

ومجااًل ونورًا حتى إّن أكثر  ميل املستمر فالبسمة تزداد إشراقًااجلر يدية لننظر يف ذلك التغّيلالتق

م ملا وراء سرت الغيب من أفراح وتهاني هاحلاضرين متّنوا أن يكونوا مكانه وناهلم ما ناله مع عدم إدراك

يا رسول اهلل ما بال املؤمنني ُيفتنون يف أّن رجاًل قال:  وسروٍر ونعيم، فعن رجل من أصحاب النيب 

( وإسناده حسن[ 2114قبورهم إال الشهيد قال: )كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة(]رواه النَّسائي)

يف القيام بذلك وذلك رغبًة  -رمحه اهلل–عبد العزيز املقرن  األمري وقرر اإلخوة دفنه فاستأذنُت األخ

السائد عن املشايخ وطلبة العلم أّنهم فقط يؤلفون وحياضرون يف األجر وحرصًا على كسر النمط 

أمجعني فقليل  وخيطبون أّما ممارسة اجلهاد عمليًا وخدمة املسلمني كما كان حال الصحابة 

فاعله وهذا من األخطاء املنتشرة فالصحابة دائما ُيذَكُر يف ترامجهم ومناقبهم )بأّنهم شهدوا غزوة 

أو شهد املغازي  ا وكذا وما تالها أما ختّلف عن غزوة مع النيب كذا وكذا أو شهد غزوة كذ

ملناقب أصبحت )ختّرج من االبتدائية واملتوسطة والثانوية اكّلها( وغريها من عبارات، وأّما يف زماننا ف

واجلامعة واملاجستري والدكتوراه والربوفسور... إىل آخره( مما يشرتك فيه أكثر الناس وأكثره 

 لي بذلك وقمت أنا وفيصل الدخيل وفهد الدخيل وعواد العواد َنِذظائف واملناصب فَأللدنيا والو

بالذهاب به إىل خارج الرياض يف مكان ال يعلمه إال  -رمحهم اهلل– ونايف العوشن وخالد السنان
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؛ حيث كنا مغمضي األعني وذلك كإجراء أمين حتى لو مت اعتقال خالد السنانفيصل الدخيل و

 يدل على القرب لكي ال ينبشه )نباشو القبور( املباحث )وإكراُم امليت دفنه( وليس تسليمه أحٍد منا فال

للمباحث وحنن دفّنا مسلمًا من املسلمني وليس ذلك جبرمية )وقد بعث ناس من كّفار قريش إىل 

قتل عاصم بن ثابت بن أبي األقلح األنصاري حني حدِّثوا أنه ُقتل ليؤتوا بشيء منه يعرف وكان قد 

رجاًل من عظمائهم يوم بدر فُبعث على عاصم مثُل الظّلة من الّدبر فحمته من رسوهلم فلم يقدروا 

يف الفتح عند  -رمحه اهلل–([ وقال ابن حجر 4111على أن يقطعوا من حلمه شيئًا( ]رواه البخاري )

عمر عن قتادة (: )ويف رواية ابن إسحاق عن عاصم بن 1186هذا احلديث الذي كرره البخاري برقم )

قال: )كان عاصم بن ثابت أعطى اهلل عهدًا أن ال ميّسه مشرك وال ميس مشركًا أبدًا فكان عمر يقول 

 العبد املؤمن بعد وفاته كما حفظه يف حياته( انتهى كالمه. وكان يسمى ملا بلغه خربه: حيفظ اهلل

هلل املؤمن كان عاصم بن ثابت بن )حَبِميَّ الدًّبر( وعن عاصم بن عمر قال: كان عمر يقول: )حيفُظ ا

األقلح نذر أن ال ميّس مشركًا وال ميّسه مشرك فمنعه اهلل بعد وفاته كما امتنع منهم يف حياته(]رواه 

ابن أبي شيبة يف مصنفه والبيهقي يف دالئل النبوة[ وقد أتاني بعد اعتقالي رئيس التحقيقات األسبق 

رئيس التحقيقات  حممد بن سعد البقمياللواء منهم  اللواء عائد احلازمي ومعه عدد من الضباط

 السابق الذي خلف احلازمي، واللواء سعد الشهري رئيس التحقيقات احلالي والذي خلف البقمي،

وأيضًا وأنا أدفنه كان اإلخوة صّوروها  وآخرون وقد أحضروا صورًا لي وأنا أحفر قرب راكان رمحه اهلل

هو فلم جيدوا جوابًا ألّني ال أعرف مكان قربه وقد  القرب وأين لتنشر فيما بعد وجعلوا يسألون عن

ك ألهداف سياسية( قال: وما هي؟ قلت: )ليعلم الناس اقلت للحازمي: )لو أعلم مكانه ألخربتكم وذ

أنكم نباشو قبور( فسكت ومل يفتحوا املوضوع معي مرة أخرى، وأما قوهلم )بقصد تضليل اجلهات 

ب تضليل اجلهات احملاربة لإلسالم واجلهاد وأن ال ُنسلمها أنفسنا أحياًء وال األمنية( فجوابي: بأنه جي

أمواتًا وهذا أخونا املسلم ُقتل يف سبيل اهلل حنسبه كذلك بأيدي املباحث والطوارئ فعالم نسلمه هلم 

 وما اجلرمية يف دفن املسلم بل اجلرمية هي تسليمه للمباحث وحنن قادرون على خالف ذلك، أما إذا

عجزنا ملطاردٍة أو مداهمٍة أو ما شابه ذلك فليأخذوا من ُقتل مّنا جّثًة هامدًة والتاريخ مليٌء مبثل 
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ذلك يف فتوحات املسلمني واملعارك اليت هزموا فيها ولذا ُيشرع دفن القتلى يف مصارعهم وذلك 

من احِلَكِم يف عدم ختفيفًا على املسلمني من صعوبة محل ونقل األموات وسرتًا وإكرامًا هلم ولعّل 

تغسيل شهيد املعركة وتكفينه والصالة عليه وكذلك يف دفنه يف ثيابه هو التخفيف على املسلمني 

فاملعارك واحلروب ومقابلة األعداء حتتاج ملثل هذا خبالف شهيد غري املعركة واهلل أعلم فعمر بن 

: )إن عمر بن اخلطاب -عنهما رضي اهلل–قتل يف غري معركة ولذا قال عبد اهلل بن عمر  اخلطاب 

 (رواه مالك يف املوطأ[)وابن أبي شيبة يف 0410غسِّل وكفِّن وصلِّي عليه وكان شهيدًا يرمحه اهلل )

( بإسناد صحيح على شرط الشيخني[ وقال مالك عقبه: )إنه بلغه عن أهل 00100،00101املصنف )

ّسلون وال يصّلى على أحٍد منهم وإّنهم يدفنون العلم أّنهم كانوا يقولون: الشهداء يف سبيل اهلل ال يغ

يف الثياب اليت قتلوا فيها( قال مالك: )وتلك الّسنُة فيمن قتل يف املعرتك فلم يدرك حتى مات( قال 

مالك: )وأّما من ُحمل منهم فعاش ماشاء اهلل بعد ذلك فإّنه يغّسل ويصلّى عليه كما ُعمل بعمر بن 

على أنه شهيُد معركٍة ولذا  -رمحه اهلل–لنا راكان الصيخان اخلطاب( انتهى كالمه.وحنن عام

مل نغّسله ومل نكفنه ومل نصّل عليه ودفّناه يف ثيابه اليت فاضت روحه فيها ألّنه مل يعش إاّل ساعات 

يف املغين  -رمحه اهلل–وللفقهاء تفصيل يف ذلك حول املدة والفيصل يف هذا الشأن قال ابن قدامة 

ح: التحديد بطول الفصل أو األكل ألّن األكل ال يكون إال من ذي حياة مستقّرة (: )والصحي4/122)

وطول الفصل يدّل على ذلك وقد ثبت اعتبارهما يف كثري من املواضع، وأّما الكالم والشرب وحالة 

احلرب فال يصّح التحديد بشيء منها...(انتهى كالمه، ودفناه يف غري املكان الذي فاضت روحه فيه 

نزٌل مستأجر وليس بساحة معركة أو فضاٍء من األرض وألنه لو مت اكتشاف املنزل أو أخليناه ألنه م

وغادرناه ميكن نبش القرب واستخراج جثمان امليت خبالف املكان الذي دفّناه فيه فلم يعلموه حتى اآلن 

 واحلمد هلل على حفظ عباده من أيادي العابثني باألحياء وامليتني.

لقنابل واملسدسات والرشاش والطلقات... اخل، واليت مت إيداعها يف منزل )أمحد بن )تهمة حيازة ا -م

فجوابي: بأني قد قمت بذلك وجعلتها يف كراتني وأودعتها لدى أمحد  عبد اهلل آل فضيل الغامدي(

الغامدي بدون علمه مبحتواها فهو ال يدري عّما بداخلها وإمنا أودعتها كأغراض شخصية...اخل، 
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وهلم: )بقصد اإلفساد واالعتداء واإلخالل باألمن اجملّرم واملعاقب عليه مبوجب نظام األسلحة وأّما ق

والذخائر...( فاجلواب: بأنه مل يثبت علينا اإلفساد وال االعتداء بل كانت ألعداء اهلل الكفرة 

ن املسلمني الصليبيني احملتلني جلزيرة العرب واملفسد واملعتدي هو من سبق شرح فساده وإخالله بأم

يف كل مكان أمريكا وصنائعها، وأما نظام األسلحة والذخائر فأنا كافٌر به وأبرأ إىل اهلل منه وال 

 أعرتف به فهو حكٌم وضعٌي أرضٌي جاهلي.

وأما أمحد الغامدي فعالقيت به عالقة عادية قبل إعالن امسي يف قائمة املطلوبني ومل يتخللها أّي 

طلوبني مبدة طويلة وال يربطين به قيت به من قبل إعالني يف قائمة املشيء أو عمل وقد انقطعت عال

 رابط ومل يكن يدري عن نشاطي أو ماذا أفعل وأقوم به.

 التهم املتعلقة باألشخاص الواردة أمساؤهم يف أوراق الدعوى: -ن

ن الزهراني: فهذا أحد رجال قرييت فهو من مجاعيت ولكنه يسكآل طلحة علي بن أمحد بن علي -

هو وأهله من قديم يف الشرقية ثم يف مكة ومل أره منذ سنني وال يربطين به أي رابط أو عمل وما ُذكر 

 يف أوراق الدعوى غري صحيح وهذا ما قلته يف التحقيق واآلن.

.مشّبب 4.ظافر بن دليم بن حممد آل عبود القحطاني، 2د بن حممد بن عبد اهلل الشهراني، ي.زا0)-

.سعيد 1.مشهور بن مشبب بن حممد بن عيفان القحطاني، 1عيد القحطاني،  بن حممد بن علي آل

.منصور بن ثابت بن عبد اهلل آل مشعف القحطاني، 6بن مفرح بن علي بن سليمان القحطاني، 

.حممد بن إبراهيم بن حممد بن صاحل العلوي( هؤالء مجيعًا ال أعرفهم وال تربطين بهم رابطة ومل 2

 ذكرت ذلك يف التحقيق واآلن.تثبت عالقيت بهم وقد 

.فيصل بن 4.علي بن حممد بن محد السنحاني القحطاني، 2.علي بن حممد بن علي آل محود، 0)-

جار النيب بن حممد العدواني الزهراني( فهؤالء الثالثة كانوا يسعون مع أطراٍف أخرى )سفر 

صر يف هذا الشأن فقط احلوالي وحمسن العواجي( إلقناعي بتسليم نفسي وكانت عالقيت بهم تنح
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 -رمحه اهلل–وأّما ما ذكروه يف أوراق الدعوى فهي أقوال أخذوها منهم باإلكراه وقد قال ابن قدامة 

(: )حّد اإلكراه 01/412(: )وال يصح اإلقرار من املكره(انتهى. وقال أيضًا يف املغين )02/461يف املغين )

ندفع بفعل ما أكره عليه وال خيشى من وقوعه وإّنما ال يكون إال بالوعيد فإن املاضي يف العقوبة ال ي

 انتهىأبيح له فعل املكره عليه دفعًا ملا يتوّعده به من العقوبة فيما بعد وهو يف املوضعني واحد 

: )ليس الرجل أمينًا على نفسه إذا أجعته أو ضربته أو أوثقته(]رواه عبد كالمه، وقد قال عمر 

(: )ومن 01/414يف املغين ) -رمحه اهلل–يهما[ وقد قال ابن قدامة فنالرزاق وابن أبي شيبة يف مص

شرط اإلكراه ثالثة أمور: أحدها: أن يكون من قادٍر بسلطان أو تغّلب كاللص وحنوه وُحكي عن 

الشعيب: إن أكرهه اللص مل يقع طالقه وإن أكرهه السلطان وقع قال ابن عبينة: ألّن اللص يقُتله 

يل اإلكراه يتناول اجلميع والذين أكرهوا عّمارًا مل يكونوا لصوصًا وقد قال وعموم ما ذكرناه يف دل

لعّماٍر: )إن عادوا فُعْد( وألنه إكراٌه َفمنع وقوع الّطالق كإكراه اللص الثاني: أن يغلب على  النيب 

كالقتل  ظّنه نزوُل الوعيد به إن مل جيبه إىل ما طلبه الثالث: أن يكون مما يستضّر به ضررًا كثريًا

والضرب الشديد والقيد واحلبس الطويل، فأّما الّشتم والسّب فليس بإكراه... إىل آخره(انتهى 

كالمه. وهؤالء اإلخوة واجهوا ما واجهوا وقالو ذلك حتت هذا اإلكراه وليس عندهم دليل أو برهان 

تواصلي وبقائي وإمنا االعرتاف الذي أخذوه منهم بصور التهديد والضرب والتسهري... إىل آخره و

 غرض وهو احلوار واإلقناع للتسليم وأما غري ذلك فال صحة له.لمعهم وتنقلي كان هلذا ا

)خامت بن ضيف اهلل بن عوض الزهراني( فهو من رجال قبيليت زهران ومعرفيت به قدمية وأثناء -

وقد حاولوا يف  ناء الطلب فليس لي به عالقٌة أو صلٌة أو عمٌل أو ترتيبثالدراسة اجلامعية وأّما أ

التحقيق إجياد صلة وأنكرت ذلك ومل يستطيعوا إثباته وإمنا أكرهوا األخ على أمور ليست 

 بصحيحة وقد نفيتها.

بندر بن عبد الرمحن بن سامل الغامدي: عالقيت به عالقة عادية وليست تنظيمية وكنا نلتقي -

من الناس، وأما قوهلم: )إنشاء أثناء التدرب يف الصالة الرياضة وركوب اخليل والغوص كغرينا 

خلية تابعة للقاعدة... اخل( فهذا كّله من حمض خيال املباحث وصاغوه يف وكر املباحث كما هي 
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عادتهم يف مثل هذه األمور ومل تبدأ حينها املواجهات والعمليات بعد يف جزيرة العرب ومل ُيفتح الفرع 

وكان بندر الغامدي حينها قد اعتقل يف اليمن هـ( 0121اخلاص بقاعدة اجلهاد إال يف منتصف عام )

هـ( أي قبل األحداث يف جزيرة العرب وكثري من 0124وقد انقطعت عالقيت به من منتصف عام )

الشباب حينها كانوا يتدربون إما للسفر ألفغانستان للجهاد يف سبيل اهلل هناك أو الشيشان ومل يبدأ 

 راق حينها بدأت املعركة مع أنّنه سبقها بعض املناوشات.العمل يف جزيرة العرب إال بعد احتالل الع

عبد اهلل بن حممد بن عبد اهلل كسال القحطاني: عرفته عن طريق عمر القحطاني وكان -

يعرفين باسم عبد اهلل القرني ومل يكن يعلم عّني شيئًا وال يعلم أنين فارس آل شويل وليس بيين وبينه 

 أي صلة تنظيمية أو عملية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 404من  387صفحة 
 

 ))خامتة الرد(( 

نفرادية من قلب سجن أقول ملن حياكمين ويقضي يف قد كتبت جوابي هذا يف جوف زنزانيت اإل

احلائر الظامل أهله وقد عاهدت اهلل أن أقول احلق الذي أدين اهلل به ال أخاف يف ذلك لومة الئم ولو 

شى أحدًا إال اهلل ) فاقض ما أنت قاٍض أدى ذلك إىل ذهاب نفسي وقتلي وأن أصدع بأمر اهلل وال أخ

 " وكما قال الشاعر :22إمنا تقضي هذه احلياة الدنيا ( "سورة طه آية 

 أدافُع عن دين عظيم وهبته *** عطاء مقل  مهجتي وحـيـــاتيا

 و ممتـــثٍل هلل أســـلــم وجهــه ***يقول أنــــا وحــدي سأحمـــي دينيا

 جنبي بعظم الصدر حتى التراقـــياب***بظهري ببطني بالذراع بمقلتي

 الدنــيــا وخــوف العواديا حذر تأخرت دهراً باللذائذ والمنــى *** ومـــن

 *** و لــم أر عيشاً كــالتــقدم هــــانــيــا ةً فلـــــم أر يومـــاً كالتــقدم لـــذَّ 

 على ذروة التوحيد تخفق رايتي*** وتحـــت روابيــهــا تصب دمائيا

فإن قصيت بقتلي فأرجوا أن تكون شهادًة وواهلل إنها أمنية قلتها مرارًا للمحققني )لو أني أعلم طريقة 

ألجل إهلاب مشاعر املسلمني وإظهار الدين وإيقاظ ؟ فقلت: ستفزكم بها لقتلي لفعلت فقالوا : ملاذاأ

رب العاملني فقد أمر الغالم  النائمني وفضح الظاملني وتعرية الزائفني ونيل منزلة سيادة الشهداء عند

رمحه اهلل يف  هيف قصة أصحاب األخدود بقتل نفسه ألجل مصلحة ظهور الدين( يقول ابن تيمي

( : )وهلذا جوز األئمة األربعة أن ينغمس املسلم يف صف الكفار وإن غلب على 4/111الفتاوى الكربى )

ويقول ابن القيم رمحه اهلل  .ى كالمهظنه أنهم يقتلونه ؛ إذا كان يف ذلك مصلحة للمسلمني (انته

 يف الكافية الشافية :

 وشجاعة الفرسان نفس الزهد في ... نفس وذا محذور كل جبان

 وشجاعة الحكام والعلماء زهـ ... ـد في الثناء من كل ذي بطالن
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 فإذا هما اجتمعا لقلب صادق ... شدت ركائبه إلى الرحمن

 لعز تحت مقاتل األقرانلى األقران ال أطرافها ... فاإواقصد 

 واسمع نصيحة من له خبر بما ... عند الورى من كثرة الجوالن

 ما عندهم وهللا خير غير ما ... أخذوه عمن جاء بالقرآن

 والكل بعد فبدعة أو فرية ... أو بحث تشكيك ورأي فالن

 فاصدع بأمر هللا ال تخش الورى ... في هللا واخشاه تفز بأمان

 ى في ذاته ... ال في هواك ونخوة الشيطانواهجر ولو كل الور

غالم األخدود زهد يف نفسه فنال الشهادة وظهر الدين وآمن الناس فعن صهيب رضي اهلل أن رسول اهلل 

صلى اهلل عليه وسلم قال : )كان ملك فيمن كان قبلكم وكان له ساحر فلما كرب قال للملك 

ذا سلك إمه فكان يف طريقه يعّل ليه غالمًاإبعث مه السحر فعّلأغالما  ليَّإ:اني قد كربت فابعث 

تى الساحر أذا إليه . فإبالراهب وقعد  تى الساحر مّرأذا إعجبه فكان أليه ومسع كالمه فإراهب فقعد 

هلك فقل: أذا خشيت إهلي وأذا خشيت الساحر فقل: حبسين إضربه فشكى ذلك للراهب فقال: 

يهما أعلم أدابة عظيمة قد حبست الناس فقال اليوم تى على أذ إحبسين الساحر فبينما هو كذلك 

مر الساحر أليك من إحب أ مر الراهبأن كان إ فقال اللهم خذ حجرًاأم الراهب فأفضل الساحر أ

خربه فقال له أتى الراهب فأاها فقتلها ومضى الناس فمفاقتل هذه الدابة حتى ميضي الناس فر

 ن ابتليت فال تدل عليإنك ستبتلى فإرى وأمرك ما أمن  فضل مين قد بلغأنت اليوم أي بين أالراهب: 

دواء فسمع جليس للملك كان قد برص ويداوي الناس من سائر األكمه واألوكان الغالم يربئ األ

منا إ حدًاأشفي أني ال إنت شفيتين فقال أن إمجع أتاه بهدايا كثرية فقال: ما هاهنا لك أعمي ف

تى امللك أهلل دعوت اهلل فشفاك فآمن باهلل فشفاه اهلل فنت آمنت باأن إف -عز وجل-يشفي اهلل

فجلس اليه كما كان جيلس فقال له امللك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي قال: ولك رب غريي؟ 

ي بين أخذ فلم يزل يعذبه حتى دل على الغالم فجيء بالغالم فقال له امللك: أقال :ربي وربك اهلل،ف

منا يشفي اهلل إ حدًاأشفي أ ني الإبرص وتفعل ما تفعل فقال: واألكمه قد بلغ من سحرك ما تربئ األ
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بى أخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك فأعز وجل ف

فدعا باملنشار فوضع املنشار يف مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه ثم جيء جبليس امللك فقيل له 

نشار يف مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه ثم جيء بالغالم فقيل له: بى فوضع املأارجع عن دينك ف

ىل جبل كذا وكذا فاصعدوا به إصحابه فقال: اذهبوا به أىل نفر من إبى فدفعه أارجع عن دينك ف

ن رجع عن دينه واال فاطرحوه .فذهبوا به فصعدوا به اجلبل فقال: اللهم إذا بلغتم ذروته فإاجلبل ف

ىل امللك فقال له امللك: ما فعل إفرجف بهم اجلبل فسقطوا وجاء ميشي  اكفنيهم مبا شئت

صحابه فقال اذهبوا به فامحلوه يف قرقور أىل نفر من إصحابك قال: كفانيهم اهلل تعاىل فدفعه أ

ىل البحر فقال: اللهم اكفنيهم مبا إال فاقذفوه فذهبوا به إن رجع عن دينه وإفتوسطوا به البحر ف

ىل امللك فقال له امللك ما فعل اصحابك قال: إم السفينة فغرقوا وجاء ميشي شئت فانكفأت به

نك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به قال وما هو؟ قال جتمع إكفانيهم اهلل تعاىل فقال للملك: 

من كنانيت ثم ضع السهم يف كبد القوس  الناس يف صعيد واحد وتصلبين على جذع ثم خذ سهمًا

ذا فعلت ذلك قتلتين فجمع الناس يف صعيد واحد إنك إرب الغالم ثم ارمين فثم قل : بسم اهلل 

خذ سهما من كنانته ووضع السهم يف كبد القوس ثم قال: بسم اهلل رب الغالم أوصلبه على جذع ثم 

ثم رماه فوقع السهم يف صدغه فوضع الغالم يده يف صدغه يف موضع السهم فمات فقال الناس آمنا 

رأيت ما كنت حتذر قد واهلل نزل أتى امللك فقيل له: أبرب الغالم آمنا برب الغالم ف برب الغالم آمنا

ضرم النريان وقال من مل يرجع أت وفواه السكك فخّدأمر باالخدود يف أبك حذرك قد آمن الناس ف

ن تقع فيها أحتى جاءت امرأة ومعها صيب هلا فتقاعست  و قيل اقتحموه ففعلواأعن دينه امحلوه 

( يف كتاب الزهد والرقائق : ) باب 4111نك على احلق( رواه مسلم )إمي اصربي فأهلا الغالم يا فقال 

ىل من إقصة أصحاب األخدود والساحر والراهب والغالم ( وجزيرة العرب يف هذا الزمن حباجة 

 ثبت على دينه وال يرجع وال يرتاجع فاألمر قريب واملوعد الصراط واحلاكميصرب وييضحي بنفسه و

وكما قال كعب بن مالك رضي اهلل ،ورمحته اهلل وهذا الذي أخذته على نفسي وهو فضل اهلل علّي

 عنه يوم اخلندق: 
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 لقد علم األحزاب حين تألبوا ** علينا وراموا ديننا ما نوادع..

 يذودوننا عن ديننا ونذودهم ** عن الكفر والرحمن راء وسامع..

 يظهم نصر من هللا واسع ..إذا غايظونا في مقام أعاننا ** على غ

 وذلك حفظ هللا فينا وفضله ** علينا ومن لم يحفظ هللا ضائع..

 هدانا لدين الحق واختاره لنا ** وهلل دون الصانعين صنائع ..

 وكما قال عامر بن األكوع رضي اهلل عنه : 

 وهللا لوال هللا ما اهتدينا ... وال تصدقنا وال صلينا

 فتنة أبينا واوإن أراد.... إنا إذا قوم بغوا علينا 

 َوَثبِِّت األَْقَداَم إِْن الَقْيَنا .... َفأَْنِزلَْن َسِكيَنًة َعَلْيَنا

ر لي يف هذا السجن أن حفظت ) الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة أن يّس ومن فضل اهلل علّي

سنة واجلماعة والرد على الناجية( البن القيم رمحه اهلل وهي أطول قصيدة ومنظومة يف منهج أهل ال

املخالفني من الفرق واألحزاب وكان أول ما حفظت منها الفصل املتعلق ) بعهود املتثبتني مع رب 

 العاملني ( والذي يقول فيه : 

 يا ناصر اإلسالم والسنن التي ... جاءت عن المبعوث بالقرآن

 يا من هو الحق المبين وقوله ... ولقاؤه ورسوله ببيان

 ك صدر كل موحد ... شرحا ينال به ذرا اإليماناشرح لدين

 واجعله مؤتما بوحيك ال بما ... قد قاله ذو اإلفك والبهتان

 وانصر به حزب الهدى واكبت به ... حزب الضالل وشيعة الشيطان

 وانعش به من قصده إحياؤه ... واعصمه من كيد امرئ فتان

 الطغيانواضرب بحقك عنق أهل الزيغ ... والتبديل والتكذيب و
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 فوحق نعمتك التي أوليتني ... وجعلت قلبي واعي القرآن

 وكتبت في قلبي متابعة الهدى ... فقرأت فيه أسطر اإليمان

 ونشلتني من حب أصحاب الهوى ... بحبائل من محكم الفرقان

 وجعلت شربي المنهل العذب الذي ... هو رأس ماء الوارد الظمآن

 نجاسة اآلراء واألذهان وعصمتني من شرب سفل الماء ... تحت

 وحفظتني مما ابتليت به األلى ... حكموا عليك بشرعة البهتان

 نبذوا كتابك من وراء ظهورهم ... وتمسكوا بزخارف الهذيان

 وأريتني البدع المضلة كيف ... يلقيها مزخرفة إلى اإلنسان

 شيطانه فيظل ينقشها له ... نقش المشبه صورة بدهان

 في القيعان لِ وهي في ... التحقيق مثل الآلفيظنها المغرور حقا 

 ألجاهدن عداك ما أبقيتني ... وألجعلن قتالهم ديداني

 وألفضحنهم على رؤوس المال ... وألفرين أديمهم بلساني

 وألكشفن سرائر خفيت على ... ضعفاء خلقك منهم ببيان

 ادانوألتبعنهم إلى حيث انتهوا ... حتى يقال أبعد عب  

 م الهدى ... رجم المريد بثاقب الشهبانوألرجمنهم بأعال

 وألقعدن لهم مراصد كيدهم ... وألحصرنهم بكل مكان

 وألجعلن لحومهم ودماءهم ... في يوم نصرك أعظم القربان

 وألحملن عليهم بعساكر ... ليست تفر إذا التقى الزحفان

 بعساكر الوحيين والفطرات ... بالمعقول والمنقول باإلحسان

 له عقل من األولى ... بحكم العقل والبرهان حتى يبين لمن

 وألنصحن هللا ثم رسوله ... وكتابه وشرائع اإليمان
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 لم يشأ فاألمر للرحمن أوإن شاء ربي ذا يكون بحوله ... 

وأنا حبمد اهلل على هذه العهود وما ازددت حبمد اهلل إال بصرية مين اليوم فعن أبي سعيد اخلدري 

ا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم حديثًا طوياًل فكان فيما حدثنا به أن قال رضي اهلل عنه قال : حدثن

وهو حمرم عليه أن يدخل نقاب املدينة فينتهي إىل بعض السباخ اليت تلي املدينة الدجال )يأتي 

فيخرج إليه يومئذ رجل هو خري الناس أو من خري الناس فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثنا 

ى اهلل عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون يف األمر رسول اهلل صل

فيقولون ال قال فيقتله ثم حيييه فيقول حني حيييه واهلل ما كنت فيك قط أشد بصرية مين اآلن 

( وعن أبي 2148( ومسلم ) 0882-2042قال فرييد الدجال أن يقتله فال يسلط عليه ( رواه البخاري )

ه رجل َلَبِق فيتوجه الدجال  رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم : )خيرج سعيد أيضًا رضي اهلل عنه قال قال

فيقولون له أين تعمد فيقول أعمد إىل هذا الذي خرج   الدجال  مساحل    املساحل   فتلقاه   من املؤمنني 

قتلوه فيقول بعضهم لبعض أليس أو ما تؤمن بربنا فيقول ما بربنا خفاء فيقولون ا قال فيقولون له 

رآه املؤمن قال يا أيها الناس  فإذا   الدجال  قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحدا دونه قال فينطلقون به إىل 

  فيقول خذوه    فيشبح  به  الدجال  قال فيأمر  صلى اهلل عليه وسلم   الذي ذكر رسول اهلل  الدجال   هذا

قال   املسيح الكذاب    أو ما تؤمن بي قال فيقول أنت   ضربا قال فيقول ظهره وبطنه    فيوسع    وشجوه  

بني القطعتني ثم    الدجال    شار من مفرقه حتى يفرق بني رجليه قال ثم ميشي نبامل فيؤشر  فيؤمر به 

فيستوي قائما قال ثم يقول له أتؤمن بي فيقول ما ازددت فيك إال بصرية قال ثم يقول    يقول له قم 

ليذحبه فيجعل ما بني رقبته    الدجال    ا أيها الناس إنه ال يفعل بعدي بأحد من الناس قال فيأخذه ي

إىل ترقوته حناسا فال يستطيع إليه سبيال قال فيأخذ بيديه ورجليه فيقذف به فيحسب الناس أمنا 

هذا أعظم الناس شهادة    صلى اهلل عليه وسلم    قذفه إىل النار وإمنا ألقي يف اجلنة فقال رسول اهلل 

وقد سافرت إىل أفغانستان طلبًا للموت مظاّنه وابتغاًء للشهادة يف  (2148( رواه مسلم ) عند رب العاملني 

سبيل اهلل فقدر اهلل من األقدار ما جعلين أعود إىل جزيرة العرب ثم يقع ما يقع من أحداث واحتالٍل 

وبذلت جهدي يف خدمة اجملاهدين يف سبيله والدفاع  للعراق وما تاله فابتغيت القتل واملوت مظانه
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عنهم مبا أستطيع والعيش معهم فعن أبي هريرة رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال 

ة )) ِمْن َخْير َمَعاش النَّاس َلُهْم َرُجل ُيْمِسك ِعَنان َفَرسه يف سبيل اهلل َيِطري َعَلى َمْتنه ُكلََّما َسِمَع َهْيَع

َأْو َفْزَعة َطاَر َعَلى َمْتنه َيْبَتِغي اْلَقْتل َواْلَمْوت َمَظاّنه ورجل يف غنيمة يف رأس شعفة من هذه الشعف أو 

بطن واد من هذه األودية يقيم الصالة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقني ليس من الناس إال 

يين الشهادة مع إخوتي وأحبيت وأن ميد يف عمري إىل ( ثم قدر اهلل لي أال تأت0881يف خري ( رواه مسلم )

اآلن فكان اعتقالي كل هذه السنني التسع فأن تأتيين الشهادة على أيديكم وبقضائكم فأرجو أن يكو 

ذلك أعظم أجرًا وقد وطنُت نفسي على ذلك واستبسلت للموت وآمل أن أكون ممن هانت عليهم 

كتيب فتبقى حيًة داعيًة إىل اجلهاد واالستشهاد وكما قال  أنفسهم يف ذات اهلل وأن يسيل دمي لريوي

 الشاعر :

ْغيانِ   وتقُوُل لي إنَّ الَحياَة لِغاَيٍة *** أَْسَمى ِمَن التَّْصفيِق للطُّ

ى َوإِْن ِهَي أُخِمَدْت *** َسَتَظلُّ َتْعُمُر أُْفَقُهْم ِبُدخانِ   أَْنفاُسَك الَحرَّ

ِقيِه اْلجانيوقُروُح ِجْسِمَك َوُهَو َتْحَت سِ   ياِطِهْم *** َقَسماُت ُصْبٍح َيتَّ

جيِن ُهناَك في أَْغاللِِه *** َوَدُم الشَّهيِد ُهَنا َسَيْلَتِقيانِ   َدْمُع السَّ

ِد الَفَيضانِ  با *** لم َيْبَق َغْيُر َتَمرُّ  َحتَّى إِذا ما أُْفِعَمْت ِبِهما الرُّ

انِ  وَمِن اْلَعواِصِف َما َيُكوُن ُهُبوُبَها *** بَّ  َبْعَد اْلُهدوِء َوَراَحِة الرُّ

اِر في َجْوِف الثََّرى *** أَْمٌر ُيثيُر َحِفيَظَة اْلُبْركانِ   إِنَّ ْاْحِتداَم النَّ

وفانِ   وتتاُبُع الَقَطراِت َيْنِزُل َبْعَدهُ *** َسْيٌل َيليِه َتَدفُُّق الطُّ

غاَة ُمَزْمِجراً *** أْقوى ِمنَ  ْلطانِ  َفَيُموُج يقتلُِع الطُّ  اْلَجَبُروِت َوالسُّ

ْسياِن؟ تي *** أَْم َسْوَف َيْعُروها ُدَجى النِّ  أَنا لَسُت أَْدري َهْل َسُتْذَكُر ِقصَّ

 أْم أنَّني َسأَكوُن في تاِريِخنا *** ُمتآِمراً أَْم َهاِدَم األَْوثاِن؟

عي *** َكأَْس اْلَمَذلَِّة لَْيسَ   في إِْمكاني ُكلُّ الَّذي أَْدِريِه أَنَّ َتَجرُّ
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تي لََكفاني ياِء ألُمَّ  لَْو لَْم أَُكْن في َثْوَرتي ُمَتَطلِّباً *** َغْيَر الضِّ

 أَْهَوى اْلَحياَة َكريَمًة ال َقْيَد ال *** إِْرهاَب ال ْاْسِتْخفاَف ِباإلْنسانِ 

تي *** َيْغلي َدُم األَْحراِر في ِشرياني  َفإذا َسَقْطُت َسَقْطُت أَْحِمُل ِعزَّ

َقْت حت ياُء َوُمزِّ  َبَيِد اْلُجموِع َشريعُة القُْرصانِ   ى إذا اْنَتَصَر الضِّ

تي   َمْن كاَن في َبلَدي َحليَف َهوانِ   َفلََسْوَف َيْذُكُرني َوُيْكِبُر ِهمَّ

ـِة األَْحـكـاِم والـــمـــِيـ                َوإلــى لِــقاٍء َتــْحـَت ِظلِّ َعدالَةٍ   ـــزانِ قُـــْدســــِيَّ

وإن قضيتم بسجين املؤبد أو املؤقت فسجين عبادة وانطالقة كربى مع العلم واحلفظ للقرآن والسنة 

واآلثار والنظم والشعر والقراءة والسري يف األرض عرب قراءة تاريخ األمم والشعوب واجلماعات واألفراد 

ل اهلل يف ثغور املسلمني كافة ري يف سنن اهلل يف الكون وأرجو مع ذلك أجر اجملاهدين يف سبيكوالتف

فعن أنس بن مالك رضي اهلل عنه قال : رجعنا من غزاة تبوك مع النيب صلى اهلل عليه وسلم فقال ) 

( 2848ر (رواه البخاري )عذسهم الحبإن أقوامًا خلفنا باملدينة ما سلكنا شعبًا وال واديًا إال وهم معنا 

 عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من املدينة فقال ) وعن أنس رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل

إن باملدينة أقوامًا ما سرمت مسريًا وال قطعتم واديًا إال كانوا معكم ( قالوا : يا رسول اهلل وهم باملدينة 

( وعنه أيضًا رضي اهلل عنه قال قال رسول اهلل 1124قال : ) وهم باملدينة حبسهم العذر ( رواه البخاري )

اهلل عليه وسلم )لقد تركتم باملدينة رجااًل ما سرمت يف مسري، وال أنفقتم من نفقة، وال قطعتم  صلى

واديًا، إال كانوا معكم فيه. قالوا: يا رسول اهلل وكيف يكونون معنا وهم باملدينة؟ قال: حبسهم 

قوامًا ما سرمت ( ولفظه ) لقد تركتم باملدينة أ2118( وأبو داود )02621،04242رواه أمحد )« العذر

مسريًا ( وإسناده صحيح على شرط مسلم وعن جابر رضي اهلل عنه قال : كنا مع رسول اهلل صلى اهلل 

عليه وسلم يف غزاة فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ) إن باملدينة رجااًل ما سرمت مسريًا وال 

ال ابن حجر رمحه اهلل يف الفتح ) ( ق0100قطعتم واديًا إال كانوا معكم حبسهم املرض ( رواه مسلم )

وفيه أن املرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل ( انتهى كالمه . وأنا مينعين العذر من 
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أن أكون مع إخوتي املسلمني اجملاهدين يف مسريهم وإنفاقهم وقطعهم لألودية وصعودهم يف اجلبال 

 هم ومرابطتهم وأقول ما قاله الشاعر : وحتملهم الشدائد واألهوال وصربهم ومصابرت

 ٍر عن خلودي **** فخلودي من السماكين أعلىبجهاٍد معب  

 ع العالمين قوالً وفعالً فيه قوتي وفيه انطالقي **** رو  

 الً فوسلوا الكفر إن جهلتم ففيهم ****** من يجيد الجواب فرضاً ون

 ىتلوق ىنار حرٍب **** تركتهم ما بين جرح ىحين أصليتهم لظ

 ال ألرض تحكموا في ثراها **** أو لماٍل تهوروا فيه كال

 هكذا مبدئي وهذا سلوكي *** مذ بباري الوجود علقت حبال

 **** وانخذال الجبان حين تولى دٍ ال أبالي طغيان كفٍر جحو

 عن جهادي وعاش خالً وفياً **** لعدوي يهاب في الحق بذال

 أرى لك فضالً يا جهادي هيمان أن أتخلى عنك نهجاً فكم 

 أنت روح اإلسالم فيك بقاه *** شامخ بالخلود هيهات يبلى

 جرع الماليين ذال لو صدقناك ما رأينا انتكاساً *** شانئاً 

 إذا قدت جمعنا مستقال *** يشرف العز والعدالة في األرض

 وإذا غبت واجهتنا خطوب *** كم بأخطار هولها اليوم نصلى

 * أي حق يرومه مستغالنحن في الساح ال نقر لطاغ ***

 حنن يف الساح ال نفوض إال **** قوة اهلل فهو باحلق أوىل

) واصرب نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشّي وأقول ما قال اهلل لنبيه صلى اهلل عليه وسلم 

اتبع يريدون وجهه وال تعُد عيناك عنهم تريد زينة احلياة الدنيا وال تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا و

" فسأصرب نفسي مع املسلمني اجملاهدين وسأقف معهم 28سورة الكهف آية  هواه وكان أمره فرطا ("
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ولن أخذهلم ولن أطعن عليهم ولن أطردهم ولن أقول لن يؤتيهم اهلل خريًا وأقول ما قاله نيب اهلل نوح 

الُقوا َربِِّهْم َوَلِكنَِّي َأَراُكْم َقْوًما َتْجَهُلوَن * َوَيا َقْوِم )َوَما َأَنْا ِبَطاِرِد الَِّذيَن آَمُنوْا ِإنَُّهم مُّكما قال اهلل عنه 

ُم اْلَغْيَب َواَل َمن َينُصُرِني ِمَن اللَِّه ِإن َطَردتُُّهْم َأَفاَل َتَذكَُّروَن * َواَل َأُقوُل َلُكْم ِعنِدي َخَزاِئُن اللَِّه َواَل َأْعَل

ِللَِّذيَن َتْزَدِري َأْعُيُنُكْم َلن ُيْؤِتَيُهُم اللَُّه َخْيًرا اللَُّه َأْعَلُم ِبَما ِفي َأنُفِسِهْم ِإنِّي ِإًذا  َأُقوُل ِإنِّي َمَلٌك َواَل َأُقوُل

) وما أنا بطارد املؤمنني * إن أنا إال ( وكما قال اهلل عنه أيضًا  40-21سورة هود آية لَِّمَن الظَّاِلِمنَي( 

 –( فإن كان مقامي على هذا ومتسكي به وعدم رجوعي عنه 001-001سورة الشعراء آية نذير مبني (

َقاَل َربِّ السِّْجُن َأَحبُّ ِإَليَّ ِممَّا  أقول ما قال اهلل عن يوسف  نيسيبقيين يف السجن فاعلموا أ

([ 44]سورة يوسف آية ) َيْدُعوَنِني ِإَلْيِه وإال تصرف عين كيدهن أصب إهلني وأكن من اجلاهلني

وقد استجاب اهلل ليوسف حيث   تصرف عين كيدهم أصُب إليهم وأكن من اجلاهلنيوإالوأقول 

([ وأقول ما 41]سورة يوسف آية ) فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم قال:

واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا حيث قال اهلل عنه:  -عليه الصالة والسالم–قاله نيب اهلل نوح 

إن كان كرب عليكم مقامي وتذكريي بآيات اهلل فعلى اهلل توكلت فأمجعوا أمركم قوم 

([ وما قاله نيب اهلل 20]سورة يونس )وشركاءكم ثم ال يكن عليكم غمة ثم اقضوا إلي وال تنظرون

قال إّني ُأشهد اهلل واشهدوا أني بريء مما حيث قال اهلل عنه:  -عليه الصالة والسالم–هود 

ن دونه فكيدوني مجيعًا ثم ال تنظرون * إني توكلت على اهلل ربي وربكم ما من دابة إال تشركون * م

 ([ وما قاله نبّينا حممد 16-11]سورة هود آية )هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم

قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فال تنظرون * إن وليي اهلل الذي نزل الكتاب حيث قاله اهلل عنه: 

([ وَأعَلُم أن ما شاء اهلل كان وما مل يشأ مل يكن 016-011سورة األعراف آية )]و يتول الصاحلنيوه

قتل ألّن اهلل شاءه وقّدره وإن مل يشأ ذلك ُأوف قتل فسأن ُأ روأن األمر هلل من قبل ومن بعد إن شاء وقّد

ألن اهلل مل يشأ ذلك ومل  ومل يقّدره وإن مل يشأ ذلك ومل يقّدره فحتى لو حكمتم بقتلي فلن ُأقتل

يّدره وإن شاء أن ُأسجن ويستمر سجين فسأسجن ألّن اهلل شاء ذلك وقّدره وإن شاء أن أخرج من 

–ياة فعن عبد اهلل بن عباس السجن فسأخرج ألن اهلل شاءه وقدره حتى لو حكمتم بسجين مدى احل
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: )يا غالم إّني معّلمك هلل يومًا فقال له رسول ا أنه ركب خلف رسول اهلل  -رضي اهلل عنهما

كلماٍت: احفظ اهلل حيفظك احفظ اهلل جتده جتاهك وإذا سألت فاسأل اهلل وغذا استعنت فاستعن 

باهلل واعلم أّن األمة لواجتمعوا على أن ينفعوك مل ينفعوك بشيء قد كتبه اهلل لك ولو اجتمعوا 

ت األقالم وجّفت الصحف(]رواه على أن يضّروك مل يضروك إال بشيء قد كتبه اهلل عليك ُرفع

وأقول ملن حياكمين ما قاله  ( وقال: )حسن صحيح( وإسناده قوي[.2106( والرتمذي)2661أمحد)

 الشاعر:

 هات القساوس والشيوخ جميعهم *** هات اليهود وبينهم حاخام

 هات القوانين التي نزلت على *** موسى وعيسى والرسول إمام

امواعقد محاكمتي عالنية وقل **  * هذا المواطن مفسد هد 

 قتام وأقم لدعواك الدليل ولن ترى *** بصحائفي يوماً عليَّ 

 الخير في  وفي الفوائد محب ٌة *** للمسلمين وللجميع سالم

 والحق  ديني والعدالة مذهبي *** وعقيدتي وشريعتي اإلسالم

 تي *** مخلصاً ومن الضمير جماماأيُّ انحراف في القيام بواجب

 حراف والبطوالت التي *** قمنا بها هي اللشعوب مرامأيُّ ان

 ُر والنجوم تطوعاً *** أبني وأبني والكثير نيامهكم كنت أس

عي *** عن ي وهذي كل ها أوهام  وهللا إفٌك ما تقول وتد 

 أنا لست منحرفاً ولست بخائن *** أبداً ولي بدل السهام وسام

ٍد والمقتدون  م وكرامبه خيار كله *** أنا مقتد بمحم 

وأقول أيضا ملن حياكمين بأني وجدت أعالمًا وأئمة ودعاة من أعالم وأئمة ودعاة املسلمني يف تارخينا 

الطويل قد ُسجنُوا وُقتلوا يف قضايا وأموٍر فرعية واجتهادية وجزئية فصربوا وثبتوا وما رجعوا عن حقٍّ 

قضايا وأموٍر أصليٍة وقطعيٍة وكليٍة علموه فكيف ال أصرب وال أثبت وال أرجع وخاليف مع أعدائي يف 
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من أصول وقطعيات وكليات شريعة اإلسالم وإذا كان أهل الباطل والكفر والفجور واملعاصي صربوا 

]سورة ص آية وانطلق املأل منهم أن امشوا واصربوا على آهلتكمعلى باطلهم كما قال اهلل تعاىل: 

عن آهلتنا لوال أن صربنا عليها وسوف يعلمون حني  إن كان ليضّلناوكما قال اهلل جل جالله:  ([6)

([ وكما نرى يف الواقع كيف يصرب كثرٌي من 12]سورة الفرقان آية )يرون العذاب من أضل سبياًل

الكفار والفجار على السجون وآالمها مع كفرهم واحنرافهم أفال يليق بأهل احلق واإلميان أن 

لكبري واحَلَسَن والنصر يف الدنيا واآلخرة كما جاء ذلك يف يصربوا ويثبتوا وقد وعدهم اهلل األجر ا

آياٍت كثرية وأحاديث صحيحة وكما هي سنة اهلل اليت ال تتبدل بأن الدعوات ال تهزم وإن طغى 

 الطاغوت وبغى الباغون، يقول الشاعر:

 وظننت دعوتنا تموت بضربة *** خابت ظنونك فهي شر  ظنون

 ** من ا كحد الصارم المسنونبليت سياطك والعزائم لم تزل *

 تنا برهًة *** فالنار في البركان ذات كمونمإنا لعمري إن ص

 وفي التاريخ برُّ يميني أبداً تاهلل ما الطغيان يهزم دعوًة *** 

 ع في يدي  القيد ألهب أضلعي *** بالسوط ضع عنقي على السكينيض

 لن تستطيع حصار فكري ساعة *** أو نزع إيماني ونور يقيني

 فالنور في قلبي وقلبي في يدي *** ربي وربي ناصري ومعيني

 سأعيش معتصماً بحبل عقيدتي *** وأموت مبتسماً ليحيا ديني

 يف الكافية الشافية: -رمحه اهلل–وكما قال ابن القيم 

 هذي سبيلكم وتلك سبيلنا *** والموعد الرحمن بعد زمان

 فطرة الديانالحق الصريح و*** وهناك ُيعلم أي  حزبينا على 

 فاصبر قليال إنما هي ساعة *** فإذا أُصبت ففي رضا الرحمن

 وصبرهم في طاعة الشيطان*** فالقوم مثلك يألمون ويصبرون 
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قل هل ترّبصون بنا إال شهادة وكما قال اهلل: لوإني حبمد اهلل ماٍض يف طريقي حتى النصر أو ا

اب من عنده أو بأيدينا فرتّبصوا إنا معكم  بعذإحدى احلسنيني وحنن نرتبص بكم أن يصيبكم اهلل

([ وصابر صرب الكرام وأعلم أن الفرج مع الصرب وأن مع العسر يسرًا 12]سورة التوبة آية )مرتبصون

(: )قال بعض العقالء: )من مل يصرب صرب 11يف عدة الصابرين ) -رمحه اهلل–يقول ابن القيم 

رب اضطرارًا فإنه حيوم حول ساحة اجلزع فال يراها جتدي سلو البهائم( أما اللئيم فإنه يص الكرام سال

رب يف طاعة صعليه شيئًا فيصرب صرب املوثق للضرب وأيضًا فالكريم يصرب يف طاعة الرمحن واللئيم ي

الشيطان، فاللئام أصرب الناس يف طاعة أهوائهم وشهواتهم وأقل الناس صربًا يف طاعة ربهم فيصرب 

أمّت الصرب وال يصرب على البذل يف طاعة اهلل يف ُيسر شيء ويصرب على  على البذل يف طاعة الشيطان

حتمل املشاّق هلوى نفسه يف مرضاة عدوه وال يصرب على أدنى املشاّق يف مرضاة ربه ويصرب على ما 

يقال يف عرضه يف املعصية وال يصرب على ما يقال يف عرضه إذا أوذي يف اهلل بل يفرُّ من األمر باملعروف 

هي عن املنكر خشية أن ُيتكّلم يف عرضه يف ذات اهلل ويبذُل عرضه يف هوى نفسه ومرضاته صابرًا والن

على ما يقال فيه وكذلك يصرب على التبّذل بنفسه وجاهه يف هوى نفسه ومراده وال يصرب على 

جُز التبّذل هلل يف مرضاته وطاعته فهو أصرب شيء على التبّذل يف طاعة الشيطان ومراد النفس وأع

حبه كرميًا عند اهلل وال يقوم مع اشيء عن الصرب على ذلك يف اهلل وهذا أعظم الّلؤم وال يكون ص

أهل الكرم إذا نودي بهم يوم القيامة على رؤوس األشهاد ليعلم أهُل اجلمع من أوىل بالكرم اليوم أين 

إال أني كنت أمتنى وليعلم من حياكمين بأني ما ندمت على حرٍف كتبته  املتققون( انتهى كالمه.

 أن يكون خرج بأفضل مما هو عليه اآلن وكما قال الشاعر:

 وكري على قمم الشوامخ عالي *** والموت أطيب لي من األغالل

 حر  نسيج مشاعري من عزٍة *** َقْعَساء والطهر المقد س حالي

مو  خيالي  فاهلل ربي قد أضاء بنوره *** عمري وأوقد بالس 

 تابه *** ورويت من آياته أوصاليأنفاسي بعطر ك فمزجت

 ووهبته روحي ولست بنادم *** وجعلت في مرضاته أعمالي
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 فجنيت أسرار الحياة ندي ًة *** وطفقت أنثرها على األجيال

 ورٍة *** مشبوبة اآلالم واآلمالعدربي لهيب معامع مس

 درٌب يمر  الل يُث مذعوراً به *** وتفر  منه جوارح األدغال

 أمضي والمدى *** داج ومكر العالمين حيالي إني ألعرف أين

 وزوابع اإلرهاب تصفع جبهتي *** ونزيف أحالمي يُبل  رحالي

 لكنَّ إيماني أجلُّ بخالقي *** ولذا أغذ  السير غير مبال

 البفإذا َهَوْيُت هوْيُت دون إرادة *** من ي ُهوي  النسر في األج

ا واملوعد عند اهلل وعند اهلل جتتمع اخلصوم وهناك فاقض ما أنت قاض إمنا تقضي هذه احلياة الدني

اصمك يف حمكمة شعارها )ال ظلم اليوم( وأما اليوم فال استكانة للطغاة والصنائع وال نكوص خن

اء لألعداء وليعلم من يأتي بعدنا من أجيال أنه مات يف نعلى األعقاب وال التفات إىل الوراء وال احن

 ا الدنية يف دينهم وأقول ما قاله الشاعر:هذا الشأن رجال وأبوا أن يعطو

 ال ال وربي....إنني لن أستكين

 لن أستكين وفي الكنانة أنفس تهوى الردى

 أبدا تثور على المظالم كاللظى لن تخمدا

 كانت وما زالت ببذل الروح رمزا للفدا

 لن يستكين المؤمنون فال ولن....لن أستكين

 لن أستكين لغير رب العالمين

 ن وقلبي الخفاق ظام للمنونلن أستكي

 ال الخطب يجزعه كال وال محن السنين

 أنا أعشق الهيجاء أهوى الثائرين المؤمنين

 غار يكلل جبهتي أختال مرفوع الجبين

 لن أستكين لغير رب العالمين

 سأسير للحرب العوان لساحة الشرف المصون

 أو لظى جرح ثخين امٍ مَ سأثور أسخر من حِ 

 يحدوني النصر المبينألعود من ساح الوغى 
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 إذ ذاك أصرخ من صميمي واثقا كلي يقين

 لن أستكين لغير رب العالمين

 وما قاله آخر:

 أنا لَْن أَليَن ولن أخون ولن أغادَر ركبها

 أنا لن أهادَن َمْن بغوا *** يوماً على أبرارها

 سأظل ناراً يحرُق األشرار حرُّ لهيبها

ار في أرجائ  هاسأظل  حرباً تسحُق الفج 

وليعلم من يحاكمني بأن  دمي سيسيل جمراا وبركاناا يحرُق الطغاة والصنائع ولهيباا يؤجج معاقل 

 الضالل والنحالل والحتالل ونوراا ُيشرُق ألهل الهدى واإليمان، وكما قال الشاعر:

جُتها من شراِر القلِب نيرانا  أشعلُتها من دمي جمًرا وبركانا *** أجَّ

ابًة ُيفعُم اإل اناصخَّ اِم فتَّ   شراُق صرخَتها *** يلوُح في قلِبها البسَّ

اُء إذعانا   فال لشرٍق وال غرٍب ُنطأطُئها *** بْل ترفُض الجبهُة الشمَّ

  تحريًرا وإيماًناوإنَّ البطولَة صاغْتها عزائُمنا *** فجًرا ُمنيًرا 

ُج الناَر في أعماِق إخوتنا *** وُيزِهُق الباطل المدحوَر ُمذ   كانايؤجَّ

ُة الوحي في آفاِق دنيانا اُد ُمذ سطعْت *** أشعَّ  ال أمُس يعرفُنا الروَّ

 هدُي الرسوِل رسوِل هللا لقَّننا *** أن الهزيمَة ليسْت من سجايانا

ى قُْرَب ُمعتَرٍك *** أرواَحنا في لظاهُ من عطايانا  فُبوِرَك الدُم روَّ

 خلُِّف طاغوًتا وأوثاناُجْنُد العقيدِة يمضي رْكُبنا قُُدًما *** فال يُ 

ُق الداَر أقطاًرا وأوطانا ُر األرض من أغالِل تجزئٍة *** ُتمزِّ   ُنحرِّ

ٍة ما لها إال سرايانا ُر الفكَر من أغالِل مهزلٍة *** وردَّ   ُنحرِّ

تنا *** ونحمُل الِمشعَل الوقَّاَد فُرقانا ُم الشرَع منهاًجا ألُمَّ  ُنحكِّ

  ُسها *** وبالدماِء لها أغلى ضحايانامنهاُجنا قلعٌة بالقلِب نحر

 تأبى عقيدُتنا .. تأبي شريعُتنا *** أْن ُيصبَح الناُس أذياالً وقُطعانا

: ) ما يصنع أعدائي بي أنا جّنيت وبستاني يف صدري إن -رمحه اهلل–وأخريًا أقول ما قاله ابن تيمية 

 وإخراجي من بلدي سياحٌة( ومبا قاله أيضًاُرْحُت فهي معي ال تفارقين إّن حبسي خْلَوٌة وقتلي شهادٌة 
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هذه القلعة ذهبًا ما عدل عندي ُشْكَر هذه النعمة أو قال: ما  لءوهو يف سجن القلعة ) لو بذلت م

لي فيه من اخلري وحنو هذا( وأقول: )إني يف انطالقة كربى ومن أسروني هم  اجزيتهم على ما تسببو

يا أبت من الرجل  -أي ابن عمر–أهل العلم أنه قال  األسرى( وكما قال ابن هشام: وحدثين بعض

يا بين  -عمر بن اخلطاب–الذي زجر القوم عنك يوم أسلمت وهم يقاتلونك جزاه اهلل خريًا قال 

 جزاهم اهلل خريًا وأقول:ال ذاك العاص بن وائل ال جزاه اهلل خريًا(انتهى. وأنا أقول 

جاَن *** والتعذيب والعهرارحق  ت السجَن والس 

ه اشترى  ولسُت أهاُب طاغيًة *** إذا ما شر 

 ألن  رسالَة الرحمن *** قد زدنا بها قدرا

 أنا في السجن منطلٌق *** وهم في غيهم أسرى

 فال يأٌس وال ألٌم *** برغم المحنة الكبرى

أعين وأبتهُل إىل اهلل ) يا عّدتي عند كربيت ويا صاحيب عند شدتي ويا ولّي نعميت ويا إهلي وإله آبائي 

وال تعن علّي وانصرني وال تنصر علّي وامكر لي وال متكر علّي واهدني ويّسر اهلدى لي وانصرني على 

 الشافية يف آخر فصل من الكافية -رمحه اهلل–من بغى عليَّ( وأبتهل إىل اهلل مبا ابتهل به ابن القيم 

دينه وكتابه ورسوله وعباده الذي هو بعنوان )فصل يف توّجه أهل السنة إىل رّب العاملني أن ينصر 

 املؤمنني( فقال:

 بحياة وجهك خير مسئول به *** وبنور وجهك يا عظيم الشان

 وبحق نعمتك التي أوليتها *** من غير ما عوض وال أثمان

 وبحق رحمتك التي وسعت جميع الـ *** ـخلق محسنهم كذاك الجاني

 وبحق أسماء لك الحسنى معا *** نيها نعوت المدح للرحمن

 وبحق حمدك وهو حمد واسع الـ *** أكوان بل أضعاف ذي األكوان

 له الحق معـ *** ـبود الورى متقدس عن ثانوبأنك هللا اإل

 بل كل معبود سواك فباطل *** من دون عرشك للثرى التحتاني

 وبك المعاذ وال مالذ سواك أنـ *** ـت غياث كل ملدد لهفان
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 دعوته مع العصيانمن ذاك للمضطر يسمعه سوا *** ك يجيب 

 ان ا توجهنا اليك لحاجة *** ترضيك طالبها أحق معان

 فاجعل قضاها بعض أنعمك التي *** سبغت علينا منك كل زمان

 انصر كتابك والرسول ودينك الـ *** ـعالي الذي أنزلت بالبرهان

 واخترته دينا لنفسك واصطفيـ *** ـت مقيمه من أمة االنسان

 من*** هذا الورى هو قيم األديانورضيته دينا لمن ترضاه 

 وأقر عين رسولك المبعوث بالـ *** ـدين الحنيف بنصره المتدان

 وانصره بالنصر العزيز كمثل ما *** قد كنت تنصره بكل زمان

 يا رب وانصر خير حزبينا على *** حزب الضالل وعسكر الشيطان

 يا رب واجعل شر حزبينا فدى *** لخيارهم ولعسكر القرآن

 ب واجعل حزبك المنصور أهـ *** ـل تراحم وتواصل وتدانيا ر

 يا رب وارحمهم من البدع التي *** قد أحدثت في الدين كل زمان

 يا رب جنبهم طرائقها التي *** تفضي بسالكها الى النيران

 ليك فيظفروا بجنانإيا رب واهدهم بنور الوحي كي *** يصلوا 

 ن فتنة الفتانيا رب كن لهم وليا ناصرا *** واحفظهم م

 وانصرهم يا رب بالحق الذي *** أنزلته يا منزل القرآن

 يا رب هم الغرباء قد *** لجئوا اليك وأنت ذو االحسان

 يا رب قد عادوا ألجلك كل *** هذا الخلق إال صادق االيمان

 ليهم في رضا الرحمنإقد فارقوهم فيك أحوج ما هم *** دنيا 

 مانيأنال األمان ونال كل  ورضوا واليتك التي من نالها ***

 ورضوا بوحيك من سواه وما ار *** تضوا بسواه من آراء ذي الهذيان

 يمان واجـ *** ـعلهم هداة التائه الحيرانيا رب ثبتهم على اإل

 وانصر على حزب النفاة عساكر الـ *** إثبات أهل الحق والعرفان

 ماننصار وانصرهم بكل زأوأقم ألهل السنة النبوية الـ *** 

 يقانواجعلهم للمتقين أئمة *** وارزقهم صبرا مع اإل

 تهدي بأمرك ال بما قد أحدثوا *** ودعوا اليه الناس بالعدوان

 وأعزهم بالحق وانصرهم به *** نصرا عزيزا أنت ذو السلطان

 واغفر ذنوبهم وأصلح شأنهم *** فألنت أهل العفو والغفران

  يفنى على األزمانولك المحامد كلها حمدا كما *** يرضيك ال

 مكانالسموات العلى واألرض والـ *** ـموجود بعد ومنتهى اإل ءمل
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 مما تشاء وراء ذلك كله *** حمدا بغير نهاية بزمان

 وعلى رسولك أفضل الصلوات والتـ *** ـسليم منك وأكمل الرضوان

 انتهى ." وعلى صحابته جميعا واأللى *** تبعوهم من بعد باإلحسان

 

 

 

 

 

 

 

 


